
Ondermijnende criminaliteit

ACHTERGROND

BuRGEmEEsTER 
AHmED ABOuTAlEB: 

BOuwEN AAN vERTROuwEN

Rotterdam is de afgelopen jaren steeds 

veiliger geworden. Sommige gebieden 

blijven helaas achter. Er is sprake van 

criminaliteit die niet direct zichtbaar is, 

maar wel de samenleving ondermijnt. We 

zetten hier extra op in naast de reguliere 

inzet en pakken het samen met onze 

partners, bewoners én ondernemers aan. 

We werken gebiedsgericht en met een 

scherpe focus aan het signaleren, voor-

komen en aanpakken van ondermijnende 

criminaliteit. We stimuleren daarnaast een 

gezond ondernemersklimaat en zetten 

in op bewustwording. Dit jaar zijn er 120 

signalen door professionals ingediend.

‘Veiligheid is en blijft een belangrijke 

voorwaarde voor een aantrekkelijk Rotter-

dam. Daarom pakken we ook onzichtbare 

criminaliteit aan die de samenleving 

ondermijnt. Door intensiever dan ooit 

samen te werken met Openbaar Ministe-

rie, Politie en Belastingdienst kunnen we 

slagvaardiger en effectiever optreden. 

Ik ben overtuigd dat we ondermijning en 

drugshandel pas echt kunnen blootleg-

gen en aanpakken door te luisteren naar 

zorgen, signalen en tips van bewoners 

en ondernemers. Tegelijk geven we met 

de gesprekken ook het signaal af  dat we 

in de gaten hebben wat er gaande is en 

ondermijnende criminaliteit aanpakken. 

Daarom ben ik in gesprek met bewoners 

en ondernemers in de wijken. Dit levert 

waardevolle informatie en kennis op, 

maar ook betrokkenheid en vertrouwen. 

Samen werken  we zo aan een rechtvaar-

dig en eerlijk Rotterdam.’

8 Bibob 
onderzoeken 

als bijvangst bij een actie 
uitkeringen gestopt waarbij 

is teruggevorderd

10 miljoen euro in beslag 
genomen waarvan 3,2 miljoen 

underground banking

CRimiNEEl GElD

7 kg goud in beslag 
genomen bij een actie

23 auto’s in beslag 

genomen ter waarde van 

bij een actie zijn er 36 auto’s 
waaronder een Mercedes, 

BMW en een Hummer 
in beslaggenomen en 

€2.400.000 aan contanten

d669.000

BRANCHEs

computers in beslag 
genomen in het kader 

van illegaal gokken

29

10 bestuurlijke waarschuwingen 
en 2 bestuurlijke sluitingen 

i.h.k.v. heling

24  

integrale controles

gesloten

 5 tijdelijk sluitingen 
horecazaken 

STOP

resultaten 2015 Rotterdam

 €14.323



 OffiCiER vAN jusTiTiE 
NANET OOsTERvElD: 

DE kRACHT vAN 
DE iNTEGRAlE AANpAk

‘In het kader van de aanpak onder-

mijnende criminaliteit worden sinds 

kort controles gedaan met een nieuwe 

partner: het CJIB. Want wat gebeurt er 

nadat de rechter iemand veroordeelt 

tot het terugbetalen van wederrechte-

lijk verkregen voordeel? De partners 

waaronder het OM gingen mee met 

de CJIB deurwaarder om vorderingen 

te innen op Rotterdam- Zuid. Hiermee 

kregen we echt een kijkje achter de 

voordeur: zo gaf  een gezin aan niet te 

kunnen betalen, dit klopte volgens de 

informatie van de deurwaarder, maar 

niet volgens die van de partners. 

Er was informatie dat er een hennep-

kwekerij op naam van de familie had 

gestaan en dat er een onderneming 

op hun naam staat. Reden voor nader 

onderzoek. Ook kwamen we tijdens 

de controles personen tegen die niet 

konden betalen, maar wel zorg nodig 

hadden. Goed om te weten voor de 

gemeente. Door samen te werken met 

nieuwe partners en op te treden als 

één overheid, ontstaat een completer 

beeld van de situatie en kan de beste 

oplossing bepaald worden. Dat is de 

kracht van de integrale aanpak.’ 

DRuGs

560 kg cocaïne/heroïne 
en 80 kg XTC in 

beslaggenomen bij acties

34 dealers 
aangehouden als gevolg 

van extra acties

1314 meldingen m.b.t. 

vermoedens hennepteelt 

onderzocht, 

326 hennepkwekerijen 

ontmanteld

sTADsmARiNiER 
mARCEl DElA HAijE: 
EEN spADE DiEpER

‘Als stadsmarinier ben ik de afgelopen 

jaren, samen met partners, druk ge-

weest met het bestrijden van zichtbare 

overlast en criminaliteit. Nu gaan we 

een stap verder en een spade dieper: 

juist ook onzichtbare criminaliteit vreet 

aan de wijk. Zo sprak ik een jongen 

van 15 jaar die 10.000 euro had 

verdiend door een pakket drugs te 

bezorgen. School wordt dan minder 

aantrekkelijk. We zien deze vorm van 

misdaad als een ijsberg. We hakken 

niet alleen aan de zichtbare top van 

de ijsberg, maar verwarmen juist ook 

het water eromheen. De omstandig-

heden moeten zo onplezierig mogelijk 

zijn voor criminelen. We gaan langs, 

voeren strafrechtelijk onderzoek uit, 

trekken zonodig vergunningen in én 

zorgen voor meer bonafide onderne-

mers en bewoners. Criminelen vinden 

het niet fijn als wij hun verdienmodel 

verstoren. Nette ondernemers en 

bewoners juichen onze activiteiten 

juist toe: eindelijk worden die 

foute gasten aangepakt!’

vAsTGOED

 

woningen gesloten i.h.k.v. aan- 

wezigheid handelsvoorraad drugs

GESLOTEN

3

als gevolg van strafrechtelijke 
onderzoeken 26 verdachten 

veroordeeld tot gevangenisstraf 
van 2 maanden tot 6 jaar

234 
huisbezoeken 

i.h.k.v. de aan-

pak particuliere 

panden 

‘Ik weet niet wat jullie 

allemaal aan het doen 

zijn, maar de afgelopen 

tijd is het een stuk 

rustiger op de laan.’

300 kg versnijdingsmiddelen in
beslaggenomen bij een doorzoeking



BEDRijvENTERREiN

integrale controles
bij ondernemingen

41

5
bedrijven hebben de 

activiteiten gestaakt als 
gevolg van handhaving 
op bestemmingsplan

Energiefraude geconstateerd 
bij 7 bedrijven, 5 bedrijven 
zijn ter plaatse afgesloten

7 wapens in beslag genomen, 
waaronder 1 vuurwapen: 

op basis hiervan een straf-
rechtelijk onderzoek gestart 

en een onderneming gesloten 
mede o.b.v. drugsvondst

13 onderdelen van 
gestolen auto’s 

aangetroffen zoals 
een motorblok

11
bedrijven zijn in onderzoek
i.v.m. overtredingen van de 

bouwvoorschriften of strijdig 
gebruik van bedrijfsruimte(n)

n10.000
n10.000
n30.000

mENsENHANDEl

420 acties en controles

veroordelingen11

iNTEGRAAl pROjECTlEiDER 
piERRE wiNkElmAN: 
AllE RuimTE vOOR 

BETROuwBARE BEDRijvEN

‘De gemeenten Rotterdam en Schie-

dam werken nauw samen om onder-

mijnende criminaliteit aan te pakken 

in de Spaanse Polder. De Spaanse 

Polder is een belangrijk economisch 

gebied, met een centrale ligging. Door 

ondermijnende criminaliteit te voor-

komen en aan te pakken, krijgen 

integere bedrijven ruim baan op dit 

bedrijventerrein. Met grote regelmaat 

zijn er integrale controles. In deze 

eerste periode ligt de nadruk op 

het controleren van garage- en 

auto(verhuur) bedrijven. Een bij-

zondere partner hierbij is het Landelijk 

Informatiecentrum Voertuigen-

criminaliteit (LIV). Zij kunnen snel 

vaststellen of  een auto of  auto-

onderdelen legaal verkregen zijn. 

Bij verschillende bedrijven zijn ook 

aanhoudingen verricht en auto’s in 

beslaggenomen. Hiernaast staan de 

Rotterdamse resultaten vermeld.’

11 personen 
werkend aangetroffen 

met een uitkering 

aanschrijvingen 
op basis van 

milieuwetgeving

23

16 
trainingen 

professionals 
voor signaleren 
mensenhandel

‘De gemeente 

Rotterdam en 

Schiedam werken 

nauw samen om 

ondermijnende 

criminaliteit tegen 

te gaan.’


