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Dear EURIEC Partner,

In this Newsletter we would like to inform you about the 
recent activities of the EURIEC and the way we try to 
support you in the cross-border administrative approach to 
organized crime.

The results cover many domains and motivate us to  
(continue to) put our shoulders to the wheel together
 with you.

With kind regards, 

Rob Hutschemaekers 
Head of EURIEC

ACTIVITIES SINCE START OF  
SECOND PROJECT PHASE: 

70 meetings  

34 new case requests 

14 new information products

On Friday, March 4,  
Members of the 

European Parliament 
Jeroen Lenaers (CDA) 

and Vera Tax (PvdA) 
visited the EURIEC.

RESULTS IN PRACTICE 
In a targeted cross-border action, the authorities of North 
Rhine-Westphalia and the Netherlands, legally supported 
by the EURIEC, carried out inspections at six accommodati-
on facilities in the German-Dutch border area on February 

12 and 13, 2022. Following this ac-
tion, all inspected accommodations 
for labour migrants in Geldern and 
Emmerich were closed. We would 
like to congratulate our partners 
on this great result! 

COLLABORATION
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INFORMATION  
In addition to the EURIEC Final Report  
Phase 1, in recent months we have pub- 
lished both summary brochures and more 
detailed, legal descriptions for each information topic. 

These are available on the renewed EURIEC website: 
 www.euriec.eu. 

SHARING 
KNOWLEDGE

Check out 

our renewed 
site!

Presentation by Account Manager 
Germany Annelore Eichel at the 
Grenslandkonferenz in the City of 
Aachen on March 31, 2022.

https://euriec.eu/en
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/en
https://euriec.eu/en
https://euriec.eu/en/news/meps-jeroen-lenaers-and-vera-tax-visit-euriec
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AWARENESS 
How does the EURIEC ensure that as many institutions as  
possible are aware of the cross-border administrative  
approach to organized crime, and the need for it?  
We achieve this in various ways, for example by: 

• Interviews with the press  
• Spread of products by partners  

such as the CCV,  the 
Belgian ARIECs and our 
German partners

• Presentations during 
conferences

WITHIN THE COMMUNITY   
• Recently, the fourteenth edition of the RIEC-LIEC 

magazine ‘Code Geel’ was published on the role of the 
municipal council in tackling organized crime in the 
Netherlands. 

• Following the example of the RIEC Limburg, the Belgian 
ARIEC Limburg has designed two manuals on stop con-
versations. The first is a general manual, and the second 
is specifically aimed at the clubhouses of outlaw motor-
cycle gangs. Both can be accessed via the SharePoint of 
the ARIEC Limburg. 

• The Innenministerium of North Rhine-Westphalia 
developed ‘Kurve kriegen’. This is a crime-prevention 
initiative aimed at children and young people who are 
at risk of falling into crime.
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EURIEC

Een Nederlandse drugscrimineel die zijn geld investeert in luxueuze appartementen in 

België via zijn Duitse vennootschappen. In elk land zouden de alarmbellen moeten 

afgaan, maar dat gebeurt zelden. Daarom startte Europa met het EURIEC in beide 

Limburgen en het Duitse Nordrhein-Westfalen, een nieuw project dat criminelen

die hun geld in het buitenland willen witwassen, moet ontmaskeren.

“Het schoolvoorbeeld: een verdachte met een 

synthetisch drugslab in Nederland bleek 

tegelijkertijd baas van een horecazaak in 

België. Hij opende die zaak dus mogelijk om 

zwart geld te kunnen witwassen”

Rob Hutschemaekers

D
e ondermijnende criminaliteit, waar-

bij mensen uit de onderwereld zoveel

mogelijk zwart geld witwassen door

het in de legale economie te pompen,

is een groeiend probleem. Het gaat

niet zelden gepaard met geweld, be-

dreigingen, afpersing en mensonterende situaties.

Daar zijn de overheden zich steeds meer bewust 

van. Maar deze vorm van criminaliteit kent ook 

een duidelijk grensoverschrijdend karakter. De 

daders omzeilen nationale wetgevingen door met

hun centen over en weer de grenzen gaan. De Bel-

gische steden en gemeenten botsen zo op een muur

wanneer ze informatie willen inwinnen bij hun 

collega’s in Duitsland en Nederland. Een pro-

bleem waar de criminelen bewust van profiteren.

Om de problemen te counteren werd twee jaar ge-

leden in onze regio het Euregionaal Informatie- en

Expertisecentrum (EURIEC) opgericht. Het is 

een grensoverschrijdende samenwerking tussen 

België, Nederland en de Duitse deelstaat Nord-

rhein-Westfalen en het wordt als pilootproject ge-

subsidieerd door de Europese Unie. Zopas stelde

het centrum zijn onderzoeksrapport voor.

Aan het hoofd staat de Nederlandse directeur

Rob Hutschemaekers, geflankeerd door Gennard

Stulens, bevoegd voor public affairs, uit Heusden-

Zolder. Zij gingen samen met Belgische, Neder-

landse en Duitse collega’s uit de regio Nordrhein-

Westfalen - allemaal juristen en criminologen -

aan de slag om de problemen in kaart te brengen.

“Aanleiding van dit initiatief was de opmars van 

de outlaw motorclubs”, leggen ze uit. “Duitse 

deelstaten legden een verbod op criminele motor-

bendes op. Die zochten vervolgens de weg van de

minste weerstand waarna ze zich vestigden in de

grensstreken van Nederland en België. Al die nieu-

we chapters of clubhuizen waren een uitdaging 

voor de lokale politici. Het was snel duidelijk dat

gemeente- en stadsbesturen niet proactief konden

ingrijpen. De wetgeving van de drie landen is zo 

verschillend dat het hen niet toeliet om alles gron-

dig te screenen.”

Het EURIEC kreeg de taak om op zoek te gaan

naar de problemen en oplossingen te vinden. “We

bestudeerden 130 casussen - waarvan 63 tussen

België en Nederland en twee tussen België en

Duitsland - uit een tachtigtal gemeenten en ste-

den. We toetsten het probleem aan de bestaande 

regels en onderzochten wat er moet gebeuren om

de grenscriminaliteit te bestrijden.”

De conclusie? Sinds de intrede van het Verdrag 

van Schengen in 1995, waarbij het vrije verkeer

van goederen en mensen mogelijk werd, ging kost-

bare tijd verloren. De Europese Unie (EU) talmde

te lang om zich aan de nieuwe realiteit van open 

grenzen aan te passen. 

Strafrechtelijk en fiscaal zijn wel degelijk moge-

lijkheden gecreëerd voor het uitwisselen van in-

formatie binnen de landen van de EU. Maar be-

stuurlijk, onder meer wat betreft uitwisselen ad-

ministratieve informatie (zoals bv 

domiciliegegevens), werd het pas een prioriteit

toen het zichtbaar werd dat criminelen dankbaar

gebruikmaakten van de bestaande gaten in onze 

wetgeving. 

“Als we naar de Euregio kijken staat het ene land

al verder dan het andere wat betreft de mogelijk-

heden die steden en gemeenten kregen om mis-

daad aan te pakken”, verduidelijken Hutsche-

maekers en Stulens. Nederland is de primus en

doet het op landelijk niveau. België is voorzichtig

gestart met lokale projecten in Limburg, Antwer-

pen en Namen terwijl Duitsland zoiets helemaal

niet kende. De aanpak van criminaliteit was bij 

hen tot voor kort enkel een prioriteit van het 

Openbaar Ministerie en politie. Er bestaat inter-

nationaal dus geen pantser van samen-

werkende overheden. Het is een cliché,

maar voor criminelen zijn grenzen bo-

terzacht terwijl ze voor overheden een

enorme barrière vormen.”

Valt die te doorbreken?

“We moeten af van al die eilandjes in

Europa met een focus op de nationale

wetgeving. Dat zal een werk van lange

adem zijn. We hebben ten eerste nieu-

we, internationale wetgeving nodig

en sommige wetten die in elk land be-

staan moet je enkel aanpassen. Maar

dat vergt tijd. Op korte termijn liggen

veel meer opportuniteiten voor het

grijpen. Alleen weten we dat te wei-

nig.”

Waar hebben jullie de voorbije twee

jaar aan gewerkt?

“We hebben een lang onderzoek ach-

ter de rug. Concreet betekent het dat

we gemeenten en steden bijstonden

met hun vragen. Zij kwamen met hun

probleem naar ons waarna we de zaak on-
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Buitenlandse criminelen 

zitten al tot in Hasselt 

dankzij boterzachte grenzen
Phillip Pergens

“Je hebt ook Nederlanders die op een 

camping in België gaan wonen terwijl de 

Nederlandse overheid niet eens weet dat 

die persoon is vertrokken, omdat ze zich 

daar niet hebben uitgeschreven. Zo kunnen 

ze in twee landen uitkeringen ontvangen”

Gennard Stulens

thetisch drugslab in Nederland. De verdachte 

bleek tegelijkertijd de baas van een horecazaak in

België. Zo’n persoon moet iets doen met het vele

geld dat hij verdient. Hij opende die zaak dus mo-

gelijk om zwart geld te kunnen witwassen. Tegelij-

kertijd kan zo’n locatie belangrijk zijn om zijn 

drugs te verhandelen.”

“Het is een schoolvoorbeeld zoals we er ook heb-

ben met betrekking tot arbeiders en hun huisves-

ting. Bij een inspectie in Nederland ontdekten ze

dat arbeidsmigranten er in erbarmelijke omstan-

digheden leefden. Hun verblijf werd gesloten en 

de mensen moesten daar weg. Het gevolg was dat

ze doodleuk naar een nieuwe plaats net over de

grens werden gebracht. Over de omstandigheden

van hun nieuwe verblijf was niets geweten.”

“Dan heb je ook nog de domiciliefraude. Zo heb je

Nederlanders die op een camping in België gaan 

wonen terwijl de Nederlandse overheid niet eens

weet dat die persoon uit het land is vertrokken, 

omdat ze zich daar niet hebben uitgeschreven. Zo

kunnen ze in twee landen uitkeringen ontvangen.

In alle voorbeelden zit je met een onvolledige puz-

zel. Elk land heeft zijn stukje. Wij helpen in een 

poging deze samen te leggen.”

Is er iets wat jullie wel verrast heeft?

“Bij de start verwachtten we vooral cases van ste-

den en gemeenten die tegen de landsgrens liggen.

Maar de kilometers stapelden zich snel op. De ra-

dius van de criminelen is veel groter dan verwacht

en bij nader inzien niet vreemd. Met het heden-

daagse en goed uitgeruste wegennet ligt Hasselt 

niet meer zo ver van Dortmund.”

De Europese Unie gelooft in het EURIEC want ze

maakte opnieuw subsidies vrij waardoor de 

toekomst tot 2023 verzekerd is. Hoe gaat het nu

verder?
“We hebben een rapport klaar en breiden onze 

standaarddocumenten en handleidingen nog ver-

der uit. We willen eveneens zoveel mogelijk over-

heden inlichten. We moeten zorgen dat de vele 

mogelijkheden die wel al bestaan ook overal ge-

kend zijn. Daarvoor moeten we met iedereen ken-

nismaken en nieuwe structurele samenwerkingen

creëren. De 80 gemeenten en steden die een beroep

op ons deden zijn een peulschil in vergelijking met

het potentiële bereik van honderden lokale over-

heden dat we kunnen hebben. Voorts is het be-

langrijk dat de wetgevende machten weten hoe ze

bestaande wetten, mits beperkte aanpassingen, 

internationaal toepasbaar maken. Tot slot zijn er

natuurlijke nieuwe, grensoverschrijdende wetten

nodig, maar dat zal veel meer tijd kosten.”

Kijken jullie ook al naar de lange termijn?

“Onze nieuwe deadline is over ongeveer twee jaar.

Maar dit is een pilootproject dat je perfect in heel

Europa kan toepassen. Waarom zouden de pro-

blemen van de Belgen en Nederlanders verschillen

met die van Spanje en Portugal? Als we de uitbrei-

dende ondermijnende criminaliteit willen inper-

ken zullen we als Europese Unie moeten mee-

groeien. We mogen niet langer wachten.”

derzochten. We bevroegen ons, wisselden kennis 

uit en zijn gaan kijken welke informatie we konden

achterhalen. We stipten de blinde vlekken aan en

gingen op zoek naar hoe we binnen de huidige 

wetgeving toch extra informatie konden opvra-

gen. Voor België hielpen de professoren van de 

faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische we-

tenschappen aan de Universiteit Leuven mee om

te zien wat wel en niet haalbaar was.”

Hoe zit het met die haalbaarheid?

“Soms lukt het, soms niet. De complexiteit van elk

dossier bepaalt de slaagkansen. Maar informatie

opvragen kan heel eenvoudig zijn. Zo wisten Ne-

derlandse en Duitse autoriteiten vaak niet dat via

de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 

Belgische bedrijfsgegevens, jaarrekeningen of pu-

blicaties in het Staatsblad vrij te raadplegen zijn 

op het internet. We zijn daarom gaan gidsen. Wie

als ambtenaar iets wil weten kan via onze website

aan de juiste info raken. We hebben ook stan-

daarddocumenten ontworpen in de verschillende

landstalen. Zo kunnen Belgische en Nederlandse

overheden het Duitse bevolkingsregister inkijken.

Dat is mogelijk. Alleen moet je dat aanvragen. We

zagen dat de taal dan een hindernis is. Wie geen of

onvoldoende Duits spreekt, haakt af. Daarom dat

we nu brieven opstelden waar je als ambtenaar 

weinig aan moet veranderen. Het gaat intussen al

om 25 van zulke initiatieven.”

Heeft het EURIEC na 130 dossiers een goed 

beeld van wat de crimineel doet?

“We zien dat het de crimineel niet uitmaakt wat hij

doet, als er maar een verdienmodel is. Of dat geld

binnenstroomt via drugsactiviteiten of bijvoor-

beeld mensenhandel is onbelangrijk. Er zit ook 

geen systeem in. Het is niet zo dat

de verdachten per se in België de

vastgoedmarkt willen bestor-

men omdat daar de regeltjes

voor onroerend goed anders zijn

dan in Nederland of Duitsland.

De vereiste is dat ze hun sporen

kunnen uitwissen en daarvoor

moeten ze de landsgrenzen over

en weer gaan. Zij weten dat, de

overheden weten dat. Alleen

kon de eerste groep een voor-

sprong uitbouwen omdat ze met

geen enkele wet rekening moe-

ten houden.”

Maar sommige vormen van

criminaliteit duiken toch meer

op dan andere?

“Er tekent zich een top drie af

die ons niet verraste. Het gaat

vooral om drugshandel. Van

coke tot cannabis en syntheti-

sche soorten, gevolgd door wit-

was en arbeidsmigranten. De

eerste twee schurken daarbij te-

gen elkaar. We zagen iemand

die verdacht werd van een syn-

Rob Hutschemae-

kers en Gennard 

Stulens van 
EURIEC. FOTO  TOM 

PALMAERS

Rob Hutschemaekers (Head of EURIEC) together with Gisela Walsken (Regierungspräsidentin) and  
Mirjam Clermonts-Aretz (Chairperson EURIEC Steering Committee) discussed cross-border crime  
and the administrative approach at the Grensland Conference 2022 in Aachen.

As of 1 february, Vera Huijgens, from 
the municipality of Sint-Truiden (BE), 
strengthens the EURIEC team for Public 
Affairs and as Account Manager Nether-
lands.

As part of the focus on encouraging 
legislative changes, Account Manager 
Belgium Gennard Stulens is also focu-
sing on Public Affairs in the upcoming 
period.

As of 1 december 2021, researcher 
Laura Pauels, who is working on a 
barrier model, also holds the position 
of project support.

Naomi van Loon joined the EURIEC as 
communications specialist as of  
1 december 2021. She is on maternity 
leave from april to august 2022.

Account Manager Annet Klinkers will 
also be on maternity leave for the coming 
months. Until September you can contact 
Vera Huijgens for any questions. 

Coordinator Luud Geerlings recently 
celebrated his 40th anniversary as a 
government employee. An impressive 
achievement! 

Annelore Eichel has been our Account 
Manager for Germany since the start of 
the project. She will continue to fulfill this 
role in the second phase of the project. 

As a German jurist, Dr. Valentin Urban 
provides legal support and advice for the 
EURIEC on the German side for a number 
of hours per week.

WITHIN THE EURIEC

https://euriec.eu/en
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/informatiepositie/
https://magazines.riec.nl/codegeel/2022/14/index
https://www.arieclimburg.be/documentatie
https://www.kurvekriegen.nrw.de/
https://euriec.eu/en/news/euriec-in-the-media-interview-with-de-limburger-and-het-belang-van-limburg
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