
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpak georganiseerde criminaliteit:     
ook een zaak voor ondernemers 

De economische activiteiten van bedrijven raken ontwricht door 
georganiseerde criminaliteit. Illegaal ondernemerschap 
veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische 
activiteiten van de bonafide ondernemers worden aangetast 
door de criminele praktijken van malafide ondernemers, omdat 
deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen 
kunnen aanvullen met zwart geld. 
 
Een actueel fenomeen is het huren van leegstaande bedrijfspanden door criminelen. 
Ze beginnen er een hennepkwekerij of slaan er gestolen goederen of gevaarlijke 
(grond)stoffen in op. Dergelijke activiteiten trekken dubieuze figuren aan en 
ondermijnen de economische kwaliteit van een bedrijventerrein.  
 
Dit heeft zijn weerslag op de uitstraling van de lokale economie, wanneer hierdoor 
bijvoorbeeld verschraling van het winkelaanbod optreedt. Winkelstraten met 
belwinkels en massagesalons zijn hier voorbeelden van. Maar ook in andere sectoren 
zijn gevolgen zichtbaar. De economische positie van een bonafide ondernemer in de 
bouwwereld zal bijvoorbeeld in het geding komen wanneer er een frauderende, 
malafide ondernemer op de markt verschijnt.  
 
 
 
 
 
 

Daarnaast vormt verloedering en leegstand een bedreiging voor het lokale 
ondernemerschap. Leegstaande bedrijfspanden zijn in trek bij henneptelers. 
Henneptelers zetten in deze panden kwekerijen op. Ze huren deze panden meestal 
onder valse voorwendselen en na vertrek blijft de pandeigenaar met een beschadigd 
pand achter. Naast de risico’s op brand en andere schade die hennepteelt met zich 
mee brengt, tast dit het economische klimaat aan.  
Door de aanwezigheid van illegale hennepkwekers en andere vormen van 
georganiseerde criminaliteit blijven bonafide ondernemers weg. Bovendien loopt u 
als ondernemer het risico om in aanraking te komen met criminelen. Ondernemers 
zijn, ook in hun privé-situatie, extra kwetsbaar voor chantage of bedreigingen. Daar 
maken deze criminelen gebruik van. De betrouwbare naam van uw onderneming is 
snel aangetast met alle gevolgen van dien. 
 
Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit.  
 
Signalen 
Ondernemers kunnen signalen opvangen dat er iets niet in de haak is. 
Georganiseerde criminaliteit vindt vaak afgeschermd plaats. Toch zijn er vaak 
signalen waar te nemen. 's Avonds of 's nachts bedrijvigheid rond leegstaande 
panden, extreem geïsoleerde ruimten of winkels waar nooit klanten komen kunnen 
duiden op criminele praktijken. 
 
Wilt u anoniem een misdrijf melden, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-
7000).  
Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven, bel dan 0900-8844. 
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Weet met wie u zaken doet 
Omdat het niet op iemands voorhoofd geschreven staat dat hij crimineel is, kunt u 
door doorvragen checken of u met een betrouwbare klant te maken heeft. Bent u 
verhuurder van een pand dan zijn er tal van screeningsmogelijkheden. 
 
Samen sterk 
Naast wat u zelf kunt doen, kunt u met de bedrijfsbranche stappen zetten om de 
branche ‘schoon’ te houden. Daarbij kunt u denken aan: 
Certificering: 
§ Een keurmerk voor verhuurders van auto’s of panden. 
§ Een gedragscode en daaraan gekoppeld een certificaat 
Bewustwording problematiek 
§ Voorlichting over georganiseerde criminaliteit geven door middel van websites, 

(interne) media en bijeenkomsten 
Intern meldpunt voor fraude 
 
 
Meer informatie 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft ondernemers en 
gemeenten praktisch bruikbare adviezen op het gebied van veiligheid. Voorbeelden 
zijn: het Keurmerk Veilig Ondernemen, Politie Keurmerk Veilig Wonen en de 
veiligheidswebsite voor ondernemers: http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/  
 
Voor vragen en/of opmerkingen over en ondersteuning bij de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit kunt u contact opnemen met het CCV (Luuk Olsthoorn).  
 
T (030) 751 67 00  
F (030) 751 67 01  
E info@hetccv.nl  
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