
Alsof zijn bedrijf ineens in een slechte 
film terecht was gekomen. Zo voelde het 
ruim 10 jaar geleden voor Mark Verweij, 
destijds mede-eigenaar van groente- en 
fruithandel VerDi Import uit Barendrecht. 
Een drukke vrijdag voor de meivakantie 
begon normaal, totdat een zwaarbe-
wapend arrestatieteam binnenviel en 
medewerkers onder schot hield. Het had 
allemaal te maken met een container 
ananassen, afkomstig uit Panama. 

Zoals gepland kwam de container 
binnen bij VerDi Import. Na het aan-
docken viel het medewerkers op dat 
er sporttassen zichtbaar waren tussen 
het fruit. Dat wekte nieuwsgierigheid. 
“Op dat moment vond de inval plaats. 
Heel heftig en ingrijpend. Wij werden er 
compleet door overvallen. Wat bleek? 
Bij het scannen van de container in de 
Rotterdamse haven had de douane ver-
dovende middelen ontdekt. Vervolgens 
was de politie ingeseind om de contai-
ner te volgen naar het afleverpunt. Dat 
was ons bedrijf. De politie wilde graag 
de uithalers op heterdaad betrappen. 
Drie medewerkers en de chauffeur van 
de vrachtwagen werden gearresteerd. 
De volgende dag zijn zij weer op vrije 
voeten gesteld. Bij VerDi Import hadden 
we niets met deze criminele activiteiten 
te maken. In het verdere onderzoek zijn 
wij nooit echt betrokken. Er is destijds 
ook niemand van buitenaf geweest die 
de drugs is komen ophalen. De politie 
had de drugs bovendien, op een kleine 

hoeveelheid na, zelf al geconfisqueerd 
voordat de container naar ons werd 
toegebracht. Dus het is gissen naar het 
hoe en wat. Feit blijft wel dat iedereen in 
de internationale groente- en fruithandel 
hiermee te maken had kunnen krijgen.”

AEO-certificaat
Want criminele praktijken komen in de 
branche voor. Ze zijn niet altijd te voorko-
men, maar de kans om ermee te maken 
te krijgen kan wel worden verkleind, denkt 
Verweij. “Als het bijvoorbeeld gaat om 
ondermijning, helpt het om het tentoon 
te spreiden richting andere partijen. Een 
ontzettend scherpe prijsstelling?  
Onbegrijpelijke bedrijfsvoering? Geen 
passie? Als iets te mooi is om waar te 
zijn, moet er een belletje gaan rinkelen. Bij 
alles wat afwijkt van het normale kan er 
een bepaald onderbuikgevoel ontstaan. 
Dan is het zaak daarnaar te luisteren.” 

Als andere stap in de goede richting 
noemt Verweij het AEO-certificaat.  
Bedrijven die deelnemen aan het inter-
nationale handelsverkeer kunnen bij 
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de douane de status van Authorised 
Economic Operator aanvragen. Wanneer 
een organisatie aan de gestelde eisen 
voldoet, laat een AEO-status zien dat 
een bedrijf als een betrouwbare partner 
in de (internationale) logistieke keten is 
aangemerkt. Goederen die bestemd zijn 
voor of afkomstig zijn van zo’n partner, 
zijn minder onderhevig aan douane- 
controles. Dit maakt de logistieke keten 
meer voorspelbaar. De ideale situatie 
is een volledig beveiligde keten van 
partners die allemaal de AEO-status 
hebben, van leverancier tot bestemming 
en alle partijen daar tussenin. “Het is 
een utopie om te denken dat criminele 
(drugs)activiteiten hiermee de wereld uit 
zijn, maar zo’n AEO-certificaat zorgt wel 
voor bewustwording. En daar begint het 
allemaal mee.”

‘Criminaliteit blijft bestaan, 
maar bewustwording helpt’
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INTERVIEW

“Als iets te mooi is om 
waar te zijn, moet er 
een belletje gaan 
rinkelen.”

Wist u dat..?
• criminelen, net als bonafide 

ondernemers, bedrijfsruimte 
nodig hebben om hun  
activiteiten te ontplooien?

• malafide ondernemers zich 
dus ook op bedrijventerreinen 
kunnen vestigen?

• u zelf van alles kunt doen om te 
voorkomen dat er zich in uw  
nabijheid malafide ondernemers 
c.q. criminelen vestigen?

• u bijvoorbeeld door het stellen  
van kritische vragen misstanden  
aan de weet kunt komen?

• criminelen deze aandacht van  
hun buren vaak niet waarderen?

• u op deze manier uw eigen 
omgeving weerbaarder maakt 
tegen ondermijning?

• criminelen vaak aan vastgoed 
komen na bemiddeling door 
een (malafide) tussenpersoon?

• u, als u uw vastgoed verhuurt, 
door screening kunt voor-
komen dat criminelen zich 
vestigen in uw pand?



Veilig digitaal ondernemen verkleint 
de kans op cyberondermijning 

Melden kan 
ook anoniem!
Burgemeester Jan van Belzen 
ondertekende eerder dit jaar namens 
de gemeente een samenwerkingsover-
eenkomst met Meld Misdaad Anoniem. 
Dit is een belangrijke stap in de aanpak 
van bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, 
overvallen en milieucriminaliteit. 

Ondernemers kunnen ook een belang-
rijke rol spelen bij het aanpakken van 
criminaliteit. Zij zijn immers onze ogen 
en oren op de bedrijventerreinen en 
daardoor in staat de gemeente en politie 
enorm te helpen. 

Hoe kunt u melden?
Bij de wijkagent of via 0900-8844, hét 
landelijke servicenummer van de politie. 
Maar anoniem melden kan ook, als u 
zich daar prettiger bij voelt. Kent u de 
dader en kent de dader u ook? Dan gaat 
u waarschijnlijk niet zo makkelijk naar de 
politie. U kunt anoniem melden bij Meld 
Misdaad Anoniem, het onafhankelijke 
meldpunt. Dat kan via 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Steeds vaker komen cyberincidenten in het nieuws. Van een ver-van-mijn-bed- 
show is het veranderd in iets wat ons allen raakt. Iedere organisatie werkt tegen-
woordig met ICT. Hoewel bij de term ‘ondermijning’ de meeste mensen eerder aan 
drugscriminaliteit zullen denken dan aan cybercriminaliteit, zien we dat de huidige 
vormen van cybercriminaliteit ook een ondermijnend karakter hebben. Zo wordt 
door grootschalige online fraude met bankgegevens het vertrouwen in  
betaalsystemen ondermijnd. 

Als ondernemer kunt u ook op het gebied van digitale veiligheid een bijdrage  
leveren. Het begint met het op orde brengen van de eigen systemen en de  
beveiliging daarvan. Dat is niet alleen handig bij een ransomeware-aanval, maar 
ook om datalekken te voorkomen. Door goed te kijken naar wie welke autorisaties 
heeft, kunnen incidenten worden voorkomen. Let hierbij op welke functie een 
medewerker heeft en of het echt nodig is dat die persoon overal bij kan. Ook als 
personen uit dienst gaan, is het van belang de toegang tot de bedrijfssystemen 
te ontzeggen. Dit is een van de vijf basisprocessen van veilig digitaal ondernemen. 
Het Digital Trust Center, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat ten behoeve van ondernemers, kan u hierbij helpen. In de regio kunt u 
ook terecht bij het Platform Veilig Ondernemen. 

Weerbaarheid
Ook als u niet te maken heeft gehad met de Wet Bibob, een wet waarmee de  
overheid wil voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt mis-
bruikt voor criminele activiteiten, zijn er zaken die u als ondernemer zelf kunt doen 
om ervoor te zorgen dat uw onderneming weerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het 
screenen van uw medewerkers. Dat hoeft niet altijd met een VOG of andere zwaar-
wegende middelen. Controleer bijvoorbeeld of uw sollicitant echt de benoemde 
diploma’s bezit en/of vraag naar referenties en informeer ook daadwerkelijk bij 
die personen. Zo vergroot u de kans om een serieuze kandidaat te werven en 
niet iemand aan te nemen die enkel wil profiteren van de kwetsbaarheden in uw 
organisatie. 

Coronacrisis: pas extra op voor cybercriminelen!
Door de coronacrisis werken veel van uw medewerkers mogelijk thuis. Daardoor 
stijgt het risico voor uw medewerkers, en dus uw onderneming, om slachtoffer te 
worden van cybercriminelen. Computers en verbindingen zijn thuis vaak minder 
goed beveiligd dan systemen van werkgevers. Tel daar de zoektocht naar  
informatie in onzekere tijden en angst voor het virus bij op en dan ontstaan de 
ideale omstandigheden voor cybercriminelen. Geef ze zo min mogelijk kans door 
aan de voorkant uw zaken zo goed mogelijk op orde te hebben!

Bezoek!
Op 4 en 19 augustus hebben boa’s  
en wijkagenten 78 adressen op  
bedrijventerrein Barendrecht-Oost 
bezocht. Heeft u ze gezien?


