
Eén front tegen criminaliteit

PPS congres in vogelvlucht

Criminaliteit noodzaakt tot 
bijdrage van alle partijen

Waar ondernemers 
 tegenaan lopen

200+ Bezoekers 

Escaperoom

Meet en greet 

Wachtwoordchecker OntmoetingLunch

CCV 360-graden videoSessies

Publieke en private partijen hebben elkaar 
nodig. Een goede samenwerking vraagt 
om regie, wederkerigheid en het delen van 
informatie. Ondernemers moeten weten 
waar ze terecht kunnen. 

Helaas komen de bezoekers van 
het outletcentrum niet altijd met 
goede bedoelingen. Overheid, 
eigenaren en ondernemers 
hebben elk een verant woord e
lijkheid in het tegengaan van de 
internationaal georganiseerde 
criminaliteit. We moeten het 
samen doen!

Om publiekprivate samen
werking verder te bevorderen, 
investeren we structureel  
10 miljoen in de Platforms Veilig 
Ondernemen (PVO’s). Binnenkort 
volgt het nieuwe Acti  e
programma Veilig Ondernemen 
20232026 van het NPC.

Het CCV werkt met publieke en 
private partijen aan het 
minimaliseren van schade en 
slachtoffers. Ook in de komende 
jaren bouwen we met u verder aan 
een gezond en veilig onder nemers
klimaat. Wij danken u voor uw 
komst! En tot volgend keer. 

Jacco Vonhof
Voorzitter MKB Nederland 
en ondernemer

Naast de meer traditionele vormen van 
vermogensdelicten (georganiseerde lading diefstal, 
inbraak en overvallen) in de sectoren met 
waardevolle goederen, bezorgt de toenemende 
cybercriminaliteit ondernemers veel buikpijn. 
Vooral kleine middenstanders worden vaker 
slachtoffer van hacken, malware, DDoSaanvallen, 
phishing, ransomware en valse factuur fraude. 
Ook ervaren ondernemers een toe  ge nomen 
kwetsbaarheid voor onder mijnende criminaliteit  
nu een aantal sectoren economisch onder druk 
staan. Logistieke bedrijven, dienstverleners en 
eigenaren van bedrijfspanden en schuren worden 
(bewust en onbewust) betrokken in de drugshandel 
en bij witwassen.  
Dit gaat soms gepaard met gewelds delicten, zoals 
bedreiging, intimidatie maar ook van afpersing van 
ondernemers of hun personeel. 

Henk Ferwerda 
Directeur Bureau Beke. Bureau Beke 
deed onderzoek naar criminaliteit, 
waarmee ondernemers geconfronteerd 
worden.

Wat ondernemers helpt:

• Voorkomen is beter dan genezen. Zorg 
voor awareness: voorlichting geven, geef 
inzicht in kwetsbaarheden van branches 
en vergroot de weerbaarheid van 
ondernemers.

• Deel op een platform concrete 
instrumenten voor de (lokale) aanpak.

• Stimuleer en vereenvoudig melden en 
aangifte doen (MMA en politie).

• Laat privacywetgeving geen monster 
worden, maar kijk naar kansen.

• Stimuleer burgerparticipatie (ook 
jongeren) in de aanpak.

• Toezicht, (integrale) controle en 
handhaving zijn een noodzakelijk sluitstuk.

Samen digitaal veilig 
Bij digitale criminaliteit zijn vaak 
kleine en middelgrote bedrijven een 
geliefd doelwit. MKB-Nederland 
ontwikkelde daarom, met steun van 
de overheid en brancheorganisaties, 
het platform Samen Digitaal Veilig 
(SDV). Ondernemers en IT-
leveranciers kunnen hier hun 
onderneming monitoren op 
cyberveiligheid.  
Zie: www.samendigitaalveilig.nl

DTC: Awareness digitale  

veiligheid bedrijven 
Het Digital Trust Center (DTC) en 
MKB Cyber Campus (MKB CC) 
werken samen om de het risic o-
bewustzijn onder niet-vitale 
bedrijven (ca. 1,8 miljoen) te 
vergroten. DTC bestaat sinds  
2018 en biedt ondersteunende 
producten en diensten door het hele 
land aan. Kijk ook op  
www.digitaltrustcenter.nl

MISTRAL veilige bedrijventerreinen 
MISTRAL is een integraal ondermijningsaanpak 
gericht op het beschermen van bedrijve  n-
terreinen. Actieve en integrale monitoring van 
aanwezige partijen en hun activiteiten op een 
bedrijventerreinen geven aanleiding tot 
“verwonderlocaties” en gerichte controleacties. 

TFOC: Iedere crimineel heeft transport nodig 
1.099 kilo cocaïne tussen de bananen in de haven 
van Rotterdam? Met het programma Transport 
Facilitated Organized Crime (TFOC) van de 
Landelijke Eenheid wordt op eigenwijze manier 
een bijdrage geleverd aan de opsporing van dit 
probleem. Hierbij wordt uitdrukkelijk ook het 
contact met ondernemers gezocht.

360 graden-video Mobiel banditisme 
Het CCV heeft voor verschillende doelgroepen en 
over verschillende onderwerpen 360 graden-
video’s ontwikkeld voor bewustwordings- en 
trainingsvideo’s. In de nieuwste video beleef je 
hoe een mobiele bandiet werkt, woont en zich 
verplaatst.

GIO: aanpak mobiel banditisme in de retail 
Detailhandel, politie en het OM werken samen in 
de strijd tegen bendes. Aangiftes worden 
eenduidig afgehandeld en informatie wordt 
gedeeld via het waarschuwingsregister van 
stichting Gemeenschappelijke Informati e-
organisatie (GIO). Werknemers worden getraind 
om mensen aan te spreken. Dat werkt! Mogelijk 
ook voor andere branches interessant?

PVO Veilig Buitengebied
Agrariërs hebben te maken met ondermijnde 
criminaliteit. In de regionale aanpak Veilig 
Buitengebied werken gemeenten, politie, 
brandweer, bewoners, agrariërs, omgevings-
dienst, RIEC, natuur- en landschapsbeheerders, 
Meld Misdaad Anoniem en het CCV samen om 
het buitengebied weerbaar te maken. Anonieme 
meldingen kunnen zo snel worden opgepakt. 

Aanpak tegen buitenlandse Katvangers
Mobiele bendes maken gebruik van buitenlandse 
katvangers. Het inschrijven van katvangers in het 
BRP leidt tot grote schade. Zowel bij burgers, het 
bedrijfsleven, de overheid en bij katvangers zelf. 
De gemeente Den Haag lanceerde een succesvol 
stappenplan dat landelijk is uitgerold. Deze 
katvangersmethode is nu na Den Haag, in heel 
Nederland onmogelijk geworden.

Ketenaanpak cyberweerbaarheid 
In de high-tech maakindustrie 
(chipindustrie) spelen grote 
(internationale) belangen als het 
gaat om cybersecurity. 
Samenwerken en het delen van 
informatie en best practices zijn 
daarbij cruciaal. ASML en het Cyber 
Weerbaarheidscentrum Brainport 
maken inzichtelijk hoe grote en 
kleine toeleveranciers en afnemers 
profiteren van de kennis in de keten.

A hack too far 
De politie pakt regelmatig jongeren 
op voor cybercrime. Teams COPS en 
Team High Tech Cybercrime  van de 
politie werken met partners aan een 
passende aanpak om jongeren op 
het rechte pad te houden. Met de 
game-industrie en Stichting Hack in 
the Class werkt zij onder andere aan 
alternatieve hackuitdagingen voor 
de doelgroep. 

Samen tegen cybercrime 

Samen tegen ondermijning

Samen tegen mobiel banditisme

Preventie zonder opsporing is tandeloos, 
opsporing zonder preventie is eindeloos

Zodra het over informatiedelen gaat, is er snel 
weerstand. Als je doorvraagt blijkt dit weinig 
onderbouwd.

De kans op brand is 1:8000, de kans op cybercrime 
is 1:8. Dat noodzaakt tot een cyberbrandweer.

Mobiele bendes zijn creatief, hun acties zijn vluchtig 
en niet aan grenzen gebonden. Dat vraagt om een 
even creatieve en flexibele aanpak en het vergroten 
van heterdaadkracht.

Theseus veilige bedrijventerreinen 
Theseus is een samenwerkingsverband van de 
Provincie Gelderland, Gelderse Gemeenten, 
Gelderse omgevingsdiensten, Openbaar 
Ministerie en de politie tegen ondermijning op 
bedrijventerreinen. Data-analyses vormen een 
belangrijk onderdeel van de aanpak. Er wordt 
niet alleen gekeken naar wat wél bekend is, maar 
juist ook naar wat niet bekend is. 

Rotterdamse integere havenaanpak 
Het Haven Industrieel Complex in Rotterdam is 
een aantrekkelijke hub voor criminele activiteiten. 
Vanaf 2013 werken publieke en private partners 
samen in de programmatische aanpak Integere 
Haven. Dit programma is erop gericht om zowel 
publieke als private partners weerbaar te houden 
tegen de inmenging van ondermijnende 
criminaliteit.

Tilburgse moba-aanpak met Interpolis 
De gemeente Tilburg, de politie en Interpolis 
trekken samen op tegen auto-inbraken in de wijk. 
Daarvoor monteren ze apparaatjes in de auto die 
op afstand eigenaren alarmeren bij inbraak. 
Eigenaren bellen direct met 112. Informatiedelen 
blijkt in dit project, ondanks weerstand, wel 
mogelijk. 

Samenwerken vraagt 
om wederkerigheid

Apen weten dat samenwerken alleen 
kan als je investeert in lange termijn 
relaties door te vlooien. Dat kost tijd, 
maar is noodzakelijk.
 

Patrick van Veen is gedragsbioloog. Een goede samen-
werking tussen publieke en private partijen is de sleutel 
tot een sterke aanpak tegen criminaliteit. Maar een goed 
huwelijk is niet vanzelfsprekend. Wat leren we van apen!

Rianne Donders
Voorzitter Taskforce Moba 
en burgemeester Roermond.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Minister van Justitie en  
Veiligheid

Patrick van den Brink
Dagvoorzitter en directeur van het 
Centrum voor Criminalitei ts-
preventie en Veiligheid

Agenda voor de toekomst

Geef ondernemers de mogelijkheid om 
anoniem te blijven

Een goede informatiepositie kost tijd, maar geeft 
richting aan je controles en communicatie

www.eenfronttegencriminaliteit.nl
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Mobiel banditisme de basis
Het aandeel van rondtrekkende buitenlandse 
dadergroepen blijft groeien. Het betreft 
georganiseerde vermogenscriminaliteit met een 
grote emotionele en financiële schade. Omdat 
mobiel bandisme vluchtig en grenzeloos is, blijft 
het noodzakelijk dat partijen elkaar snel kunnen 
informeren om preventie en heterdaadkracht te 
vergroten. 

OM-Richtlijn Mobiel Banditisme
Op 1 mei 2019 is de strafvorderingsrichtlijn mobiel 
banditisme van het Openbaar Ministerie in 
werking getreden. Deze richtlijn biedt een officier 
van justitie handvatten om hogere straffen te 
eisen tegen mobiele bendes. Delicten door 
internationaal opererende mobiele bendes 
worden hierbij gezien als een vorm van 
internationale georganiseerde criminaliteit.

Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging
Het signaal van een contactloze autosleutel blijkt 
door dieven makkelijk te verlengen. Hierdoor 
wordt het stelen van een auto met keyless entry 
erg makkelijk. Alle auto’s met keyless entry/start 
moeten aan de voorwaarden van het keurmerk 
voldoen om het Keurmerk CCV Voertuig-
beveiliging voor de auto te krijgen. Lees meer 
hierover op de website

http://www.samendigitaalveilig.nl
http://www.digitaltrustcenter.nl
https://hetccv.nl/keurmerken/particulier/auto-motor-en-scooter-beveiliging/keyless-entry/start-en-relay-attack/

