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Tijdens de eerste fase van het EURIEC, de periode van 1
september 2019 tot en met 31 augustus 2021, hebben
we de mogelijkheden en uitdagingen voor
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor
bestuurlijke doeleinden in kaart gebracht. 

Casuïstiek
Aan de hand van meer dan 130 casussen verkregen we
inzichten in de mogelijkheden en uitdagingen van
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie ten
behoeve van de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit. We verwerkten deze
inzichten tot informatieve rapporten en praktische
handreikingen die beschikbaar zijn op www.euriec.eu.

Awareness
Vanwege de verschillen tussen België, Nederland en
NRW in het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak
zetten we verschillende awareness-activiteiten in.
Variërend van het opbouwen van netwerken en het
organiseren van bijeenkomsten, presentaties en
colleges tot het publiceren van (wetenschappelijke)
artikelen, voorbeeldbrieven en een vakjargonlijst. 
 

Bij de aanpak van grensoverschrijdende
georganiseerde criminaliteit zijn landsgrenzen een
enorme barrière. Zo kent elk land zijn eigen wet- en
regelgeving en talen en zijn er verschillen in de
(bestuurlijke) bevoegdheden en 
 verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote
verschillen in de mate van bewustzijn omtrent
georganiseerde criminaliteit en specifieker de rol van
het bestuur in de aanpak hiervan. Criminelen maken
hiervan bewust gebruik: ze zoeken de grenzen op. 

 
Als EURIEC is het ons doel om de bestuurlijke
samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland 
 in de aanpak van georganiseerde criminaliteit te
versterken. Dit doen we door het opbouwen van
netwerken en overlegplatformen, het verhogen van het
bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van
grensoverschrijdende criminaliteit en door het bieden
van ondersteuning in casuïstiek.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Belgische
ARIEC’s, de Duitse partners en de Nederlandse RIEC’s.
Op deze manier weten de experts uit de deelnemende
landen elkaar sneller te vinden en wordt het
gemeenschappelijke bewustzijn over de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde criminaliteit vergroot.

Het aanzetten tot wijzigingen van bestaande en
nieuwe wet- en regelgeving op nationaal en
Europees niveau.
Het verder (door)ontwikkelen van structurele
grensoverschrijdende overlegplatformen tussen
besturen.
Het verhogen van het bewustzijn over de
noodzaak van informatie-uitwisseling voor
bestuurlijke doeleinden op internationaal
niveau.

Hoewel het EURIEC de grensoverschrijdende
bestuurlijke samenwerking sinds 2019 heeft voorzien
van een stevige impuls blijft de nood aan
internationale samenwerking en informatie-
uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden bestaan. 

In de tweede fase van het EURIEC, de periode van 1
september 2021 tot en met 31 augustus 2023, zullen
wij ons, in samenwerking met de Belgische, Duitse
en Nederlandse partners, naast casuïstiek en het
verhogen van awareness inzetten op drie gebieden:

Samenwerking
versterken 

Awareness en
Casuïstiek

Wetgeving en
organisatie

Bestuurlijke aanpak in het kort

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt vaak
gezien in de context van de strafrechtelijke aanpak. Een
belangrijke aanvulling hierop is de bestuurlijke aanpak: een
integrale aanpak waarbij lokale besturen (veelal
gemeenten) repressieve, proactieve en preventieve
bestuurlijke instrumenten inzetten om de georganiseerde
criminaliteit te belemmeren of frustreren – vaak in
samenwerking met partners zoals politie en het Openbaar
Ministerie. 


