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partijen. De beste resultaten worden,
waar het de bestrijding van ondermijning
betreft, bereikt wanneer beide partijen
de handen ineen slaan.

“De beste resultaten
worden bereikt als
beide partijen de
handen ineen slaan.”
ONLINE LIVE EVENT ONDERMIJNEN OP BEDRIJVENTERREINEN

Risico’s in de AGF en
transportbranche
De Staf Grootschalig en Bijzonder
Optreden (kortweg: SGBO) ondermijning
maakt als denktank en centrum van
expertise deel uit van de eenheid
Rotterdam (Nationale Politie). Als
aanjager van de aanpak van ondermijning verzorgde de SGBO tijdens het
live-event van 27 januari jongsleden een
presentatie met betrekking tot kwetsbare branches. Dergelijke branches
lopen extra risico om slachtoffer te
worden van ondermijnende criminaliteit
en juist daarom is extra waakzaamheid
geboden!
Tijdens de presentatie van de SGBO
kwam een aantal sprekers aan het
woord. Zo vertelde ondernemer Mark
Verweij over hoe hij de negatieve en
ongewenste effecten van ondermijning
aan den lijve heeft ondervonden. Bij
de onderneming van Mark, die destijds
opereerde in de AGF-sector, werd een
container geleverd waar verdovende

middelen in bleken te zitten. Deze verdovende middelen werden vervolgens door
de politie in beslag genomen. Het aantreffen en proces dat daarop volgde heeft
een behoorlijke indruk gemaakt op Mark
en zijn medewerkers. Mark roept dan ook
op tot scherpte en bewustwording. Het
melden van verdachte of ongebruikelijke
zaken bij de overheid is volgens hem
absoluut noodzakelijk.
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Naast Mark Verweij kwam ook Bianca van
Melis aan het woord. Bianca is verbonden
aan de eenheid Zeeland West-Brabant en
is daar druk bezig met de aanpak van ondermijning. Bianca en Mark benadrukken
het contact tussen overheid en private

Openstaande vragen
Deelnemers van het online live
event hebben voorafgaand aan en
tijdens het live event vragen kunnen stellen. Bijna alle vragen zijn
tijdens het event zelf behandeld.

Als laatste heeft de SGBO nog aandacht
besteed aan een branche die, qua
karakter en kwetsbaarheden, vergelijkbaar is met de AGF-branche. Het betreft
de sierteeltsector. Ook deze sector
kenmerkt zich door snelheid van (ver)
handelen, wereldwijde handel en een
grote economische waarde. Omdat
beide sectoren vergelijkbaar zijn, kunnen
bepaalde elementen van de aanpak
van ondermijning ten aanzien van beide
sectoren worden toegepast. De SGBO
benadrukt dat, naast de publiek-private
samenwerking, beide bedrijfstakken
gebaat zijn bij bewustwording. Pas
wanneer ondernemers en hun medewerkers weten welke signalen duiden op
ondermijning kunnen zij deze herkennen
en, in voorkomende gevallen, handelen ter bestrijding. De overheid staat
klaar om ondernemers te helpen bij
het kweken van deze bewustwording;
het project MISTRAL is daar een goed
voorbeeld van!

Een enkele vraag is onbeantwoord
gebleven, maar gezien het karakter
van de betreffende vragen is ervoor
gekozen deze vragen persoonlijk te
beantwoorden.

Talkshow gemist?
Kon u het online live
event niet bijwonen?
Scan de QR-code om
het terug te kijken

Cybercriminaliteit:

de belangrijkste maatregelen om uw bedrijf
veilig te houden
Jaap Schouten, eigenaar van
Praetorian-IT, verzorgde tijdens het
online live event ‘Ondermijning op
bedrijventerreinen’ een voorlichting
over de wereld van cybercriminaliteit.
Jaap heeft 19 jaar ervaring binnen
de overheid als digitaal forensisch
onderzoeker en is gespecialiseerd in
cybercriminaliteit. Tijdens de
voorlichting lag de nadruk op wat
ondernemers zelf kunnen doen om
geen cyber crime slachtoffer te worden.
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Met behulp van spraakmakend beeld- en
videomateriaal maakte Jaap zichtbaar
hoe cybercriminelen te werk gaan en
hoe criminelen misbruik (kunnen) maken
van informatie die online beschikbaar is.
Ondernemers beschikken over data, en
dat feit maakt kwetsbaar en kan leiden
tot grote financiële schade en/of
datalekken. Uiteraard werd er ook
aandacht besteed aan concrete
beveiligingsadviezen en tips.
Cybercriminaliteit is ingewikkeld
De daders zijn meestal onzichtbaar en
werken niet altijd vanuit Nederland.
Kennisdeling leidt tot een betere
opsporing, maar ook tot een betere
beveiliging van computers en andere
devices. Het is daarom belangrijk dat u
aangifte doet als u, ondanks alle
getroffen maatregelen, toch
slachtoffer wordt van cybercrime.

Aan de eigenaren/
gebruikers van dit pand
Dierensteinweg 13
2991XJ Barendrecht

Vastgoedcriminaliteit: crimineel
gebruik van een pand en hoe dit te
voorkomen
Het team MOTUS maakt zich, als onderdeel van de
aanpak van vastgoedcriminaliteit, sterk voor een
weerbare en gezonde vastgoedsector. Tijdens het liveevent gaf Tom van Asperen als vertegenwoordiger van
MOTUS een presentatie over de kwetsbaarheden die de
vastgoedsector kent. Ook de aangrijpingspunten die van
belang zijn bij het organiseren van interventies in het
geval van ondermijnende activiteiten kwamen aan bod.
Ook bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit in
de vastgoedsector hebben het publieke en het private
domein elkaar nodig. Private partners, bijvoorbeeld
makelaars en tussenpersonen, kennen de vastgoedbranche als geen ander. Onregelmatigheden, onderbuikgevoelens en misstanden worden daardoor met
regelmaat door deze spelers zelf ontdekt of vermoedt.
De overheid wil graag met deze partners samenwerken
om de vastgoedsector weerbaar te maken tegen ondermijning. Tom legde uit
welke vormen van criminaliteit zich zoal kunnen aandienen in de vastgoedbranche.
Daarbij valt te denken aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen, het
misbruik van panden voor bijvoorbeeld de opslag van verdovende middelen en
bewoning van panden door criminelen.
Een effectieve aanpak van ondermijning in de vastgoedsector begint vaak met
bewustwording en voldoende kennis. Wanneer een verhuurder of een pandeigenaar op de hoogte is van de risico’s die hij of zij loopt, kan veel kritischer worden
geselecteerd en gemonitord. Daarbij is het van belang op te merken dat de overheid bijvoorbeeld pandeigenaren een bepaalde verantwoording toedicht. Wanneer
er misstanden worden geconstateerd in een pand kan het gebeuren dat een verhuurder of eigenaar wordt geconfronteerd met de nadelige gevolgen daarvan. Alle
reden dus om samen te werken aan een weerbare en gezonde vastgoedmarkt!
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