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Aanjaagteam
Strategisch Beraad Ondermijning Ondermijning

Datum: 2 november 2018

Geachte heer Grapperhaus,

Hierbij treft u het advies aan van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) over de versterkingsplannen
in het kader van de intensivering van de aanpak van ondermijning zoals voorzien in het regeerakkoord.
Uw vraag aan de regio’s en de landelijke diensten heeft tot een reeks van plannen geleid met een
veelvoud aan initiatieven. Dit maakt het dan ook mogelijk om met de gedachte versnelling van de aanpak
van ondermijning nu een daadwerkelijke start te maken.
Voor de uitvoering van de plannen is, zoals u weet, een budget beschikbaar van € 100 mln. incidenteel.
Iedereen realiseert zich daarbij dat de aanpak van ondermijning een langjarige moet zijn en dat met de
thans voorliggende plannen slechts een eerste stevige aftrap kan worden gedaan, maar dat ook na de
planperiode de aanpak door moet gaan. Dit vraagt dus een meer structurele bekostiging, waarvan u ook
zelf eerder de wenselijkheid heeft onderkend.

De ingediende plannen hebben een budgettair beslag van circa €135 mln. Meer dus dan de thans
beschikbare middelen. We hebben daarom de regio’s gevraagd om hun ambities neerwaarts bij te stellen
tot binnen de financiële begrenzing van €100 mln. en ook zelf daarbij keuzes gemaakt. En daarmee
planonderdelen op een reservelijst geplaatst. Initiatieven die wel wenselijk! noodzakelijk zijn, maar op dit
moment vanwege de financiële spanning in relatie tot het beschikbare budget (nog) niet mogelijk. Zo is
het belangrijk (regionaal) met de rijksrecherche meer aandacht te hebben voor (ambtelijke) corruptie.
Daar is op dit moment geen extra budget voor. Het zou ook goed zijn de douane toe te rusten met CT
scanners om haar controlerende taak beter te kunnen vervullen. En de regionale aanpak zou zeer gebaat
zijn met meer ondersteuning door het vormen van een (extra) team vanuit de belastingdienst om
daarmee crimineel vermogen nog beter af te kunnen pakken. Ook is het belangrijk in de RIEC/LIEC
structuur voor de RIEC’s te komen tot het op peil brengen van de gezamenlijke ICT-infrastructuur. Het zijn
voorbeelden die laten zien dat met meer additionele middelen de aanpak van ondermijning echt nog aan
kracht zou kunnen winnen. Een betere verbinding met een op preventie gerichte wijkaanpak wordt
daarbij dan ook meer mogelijk.
Voor wat betreft de planbeoordeling dient nog te worden opgemerkt dat wij voor het door de Brabantse
regio’s ingediende voorstel voor een vernieuwende intelligence - 1 smart overheid - aanpak eerst een
second opinion gevraagd hebben aan een kleine expertcommissie onder leiding van de heer van der Vlist
alvorens u definitief te adviseren. Wij verwachten het advies van deze expertgroep 9 november
aanstaande en zullen u zo spoedig mogelijk daarna hieromtrent berichten.

Ons advies gaat overigens ook over de uw uitvraag betrekking hebbend op de beschikbare structurele
middelen. Die worden in hoofdlijnen op de door u aangewezen wijze ingezet.
Per saldo hebben uw uitvragen voor de versterkingsplannen in het hele land en bij de betrokken
landelijke ketenpartners tot veel initiatieven geleid. Het komt er nu op aan om het daarmee ontstane
momentum te benutten en de versnelling en verdieping van de aanpak van ondermijning met alle
betrokken partners in beweging te zetten.
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