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COMBINATIE BESTUURLIJKE AANPAK
EN INTEGRITEIT
In Nederland stroomt ieder jaar € 18,5 miljard illegaal verkregen vermogen de legale economie in. Het grootste gedeelte van dit bedrag wordt witgewassen via de vastgoedsector. Gemeenten hebben daar last van. Criminele eigenaren van
vastgoed komen in contact met ambtenaren – bij vergunningaanvragen bijvoorbeeld – en met bestuurders. Dit levert
integriteitrisico’s op. De kans bestaat dat er ook in uw gemeente panden te vinden zijn die aantrekkelijk zijn voor criminelen. Dan is actie geboden. Wat is de beste methode? En hoe kan de gemeentelijke organisatie de ambtenaren beschermen die deze kwetsbare werkzaamheden uitvoeren? Nodig is een gecombineerde aanpak van bestuurlijke
handhaving buiten en werken aan veiligheid en integriteit binnen uw ambtelijk apparaat. Specialisten van G&I kunnen
u hierbij begeleiden.

BESTUURLIJKE AANPAK

verantwoordelijk zijn voor vergunningaanvragen, gronduitgifte of

Georganiseerde criminaliteit is een industrie met vestigingsvoor-

bouwtoezicht. Sommige ambtenaren van die afdelingen zullen in

waarden die op sommige locaties gunstiger zijn dan elders. In de

aanraking komen met criminele inlichtingen en anderszins ver-

kern draait het effectief bestrijden van criminaliteit in uw ge-

trouwelijke informatie. Dit vraagt om goede ondersteuning en om

meente om het verslechteren van het vestigingsklimaat.

het voldoende toerusten van uw medewerkers, het afdekken van
risico’s en actieve bescherming.

De zogeheten bestuurlijke aanpak, waarbij van oorsprong gescheiden overheidsmachten hun informatie en kennis bundelen,

RESULTATEN

biedt een unieke kans op succes. Deze aanpak, waarmee in Neder-

G&I heeft specialisten in huis om de combinatie van bestuurlijke

land sinds de jaren negentig veel ervaring is opgedaan, voorkomt

aanpak en het werken aan integriteit en veiligheid professioneel te

dat uw gemeente onbedoeld criminelen faciliteert en draagt bij

begeleiden.

aan de structurele bestrijding van de vermenging van onder- en
bovenwereld.

De belangrijkste doelen van deze werkwijze zijn:
•

WERKEN AAN DE BESCHERMING VAN AMBTENAREN

voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;

EN BESTUURDERS

•

vermenging van onderwereld en bovenwereld tegengaan;

De bestuurlijke aanpak van criminaliteit in vastgoed vereist een

•

bescherming van de bij de bestuurlijke aanpak betrokken

hoog niveau van integriteit in de gemeentelijke organisatie en een

ambtenaren en bestuurders tegen:

adequate bescherming van de ambtenaren en bestuurders die

o

de verleidingen die dit werk met zich meebrengt;

erbij betrokken zijn.

o

schendingen door derden (waaronder criminelen);

o

valse of lastig onderzoekbare beschuldigingen.

Wanneer criminelen niet accepteren dat de gemeente hun de voet
dwars zet, kunnen de veiligheid en integriteit van medewerkers

STAPPEN

onder druk komen te staan. Zo kan er sprake zijn van bedreigin-

De gecombineerde aanpak bestaat uit verschillende onderdelen,

gen of pogingen tot omkoping. Ambtenaren worden extra kwets-

die deels na elkaar en deel parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

baar voor allerlei integriteitrisico’s, bijvoorbeeld op afdelingen die

Op de volgende pagina zijn deze in schema weergegeven.
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EXTERN

INTERN

Bestuurlijke aanpak

Integriteit en veiligheid

1. Risicoanalyse

2. Gebiedsbepaling

•

binnen de gemeentelijke organisatie

•

zowel ambtelijk (bijvoorbeeld bij de
afdeling Wonen en Grondexploitatie) als bestuurlijk

3. Nulmeting
•

inventarisatie van panden in het gebied

•

schouw

4. Implementeren beheersmaatregelen

5. Inrichten team
•

lokaal team

•

relevante gemeentelijke afdelingen

•

externe partners: politie, belastingdienst,
RIEC

•

voorzitter uit gemeentelijke organisatie

6. Bronbevraging
•

open bronnenonderzoek

•

half-open bronnenonderzoek

•

informatieveredeling

7. Risicoanalyse bij volgend proces

8. Actieplan per pand
•

niets aan de hand:
afvoeren

•

waar mogelijk: gemeentelijke actie

•

waar nodig: verder onderzoek in gesloten
bronnen, waarna lokaal team vervolgac-

9. Periodieke analyse van overge-

ties uitzet.

bleven risico’s per proces

