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Cher partenaire de l’EURIEC,
Dans cette lettre d’information, nous souhaitons vous
informer des activités récentes de l’EURIEC et de la manière dont nous essayons de vous soutenir dans l’approche
administrative transfrontalière du crime organisé.
Les résultats couvrent de nombreux domaines et nous
motivent à (continuer à) doner un coup
d’épaule à vous.
Avec mes salutations distinguées,

DEPUIS LE DÉBUT DE LA
DEUXIÈME PHASE DU :
70 réunions
34 nouvelles demandes de cas
14 nouveaux produits
d’information

Rob Hutschemaekers
Chef de l’EURIEC

Présentation par Annelore Eichel,
Account Manager Allemagne,
à la Grenslandkonferenz dans la ville
d’Aix-la-Chapelle le 31 mars 2022.

Vendredi 4 mars,
les députés européens
Jeroen Lenaers (CDA)
et Vera Tax (PvdA)
ont visité l’EURIEC.

RÉSULTATS DANS LA PRATIQUE

INFORMATIONS

Dans le cadre d’une action transfrontalière, les autorités de
Rhénanie du Nord-Westphalie et des Pays-Bas, soutenues
juridiquement par l’EURIEC, ont effectué des inspections
dans six centres d’hébergement dans la région frontalière
germano-néerlandaise les 12 et 13
février 2022. Suite à cette action,
tous les logements pour les travailleurs migrants inspectés à Geldern
et Emmerich ont été fermés. Nous
tenons à féliciter nos partenaires
pour cet excellent résultat!

Outre le rapport final EURIEC phase 1,
LETTRE
les mois passés nous avons publié de
D’INFORMATION
brochures de synthèse ainsi que des
descriptions légales plus détaillées pour chaque sujet
d’information.
Ils sont disponibles sur le site web actualisé de l’EURIEC

www.euriec.eu.

Découvrez
veau
notre nou
site!

COOPÉRATION

This project is funded by the European
Union’s Internal Security Fund – Police

www.euriec.eu
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SENSIBILISATION

AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

Comment l’EURIEC veille-t-il à ce que le plus grand nombre
possible d’institutions soient conscientes de l’approche
administrative transfrontalière de la criminalité organisée
et de sa nécessité ? Nous y parvenons de différentes
manières, par exemple par:

•

•
•

Des interviews avec la presse
La diffusion des
produits par des partenaires tels que le CCV, D
les ARIECs/PAALCO
belges et nos partenaires allemands.
Présentations lors de
conférences.
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Récemment, la quatorzième édition du magazine
RIEC-LIEC ‘Code Geel’ est parue, sur le rôle du conseil
municipal dans la lutte contre la criminalité subversive
aux Pays-Bas.
Suivant l’exemple du RIEC Limburg, l’ARIEC Limburg
belge a conçu deux manuels sur les conversations d’arrêt. Le premier est un manuel général, et le second est
spécifiquement destiné aux clubs des gangs de motards
criminels. Tous deux sont accessibles via le SharePoint
de l’ARIEC Limburg.
L’Innenministerium de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
a développé ‘Kurve kriegen’. Il s’agit d’une initiative de
prévention de la criminalité destinée aux enfants et aux
jeunes qui risquent de tomber dans la criminalité.

HBvLPLUS

Rob Hutschemaekers (chef de l’EURIEC), Gisela Walsken (Regierungspräsidentin) et Mirjam
Clermonts-Aretz (présidente du comité directeur de l’EURIEC) ont discuté de la criminalité
transfrontalière et de l’approche administrative lors de la conférence Grensland 2022 à Aix-la-Chapelle.

AU SEIN DE EURIEC
Depuis le 1er février, Vera Huijgens,
de la municipalité de Sint-Truiden (BE),
renforce l’équipe de l’EURIEC pour les
affaires publiques et en tant que Account
Manager Pays-Bas.

Annet Klinkers, Account Manager des
Pays-Bas, sera également en congé de maternité dans les prochains mois. Jusqu’en
septembre, vous pouvez contacter Vera
Huijgens pour toutes questions.

Dans le cadre des efforts déployés pour
obtenir des changements législatifs, l’Account Manager Belgium Gennard Stulens
se concentrera également sur les affaires
publiques au cours de la période à venir.

Le coordinateur Luud Geerlings a récemment célébré son 40e anniversaire en
tant qu’employé du gouvernement. Une
réussite impressionnante!

À partir du 1er décembre 2021, la chercheuse Laura Pauels, qui travaille sur un
modèle de barrière, occupe également
le poste de support de projet.

Annelore Eichel est notre Account Manager pour l’Allemagne depuis le début du
projet. Elle sera heureuse de poursuivre ce
rôle dans la deuxième phase du projet.

Naomi van Loon a rejoint l’EURIEC en
tant que responsable de la communication à partir du 1er décembre 2021.
Elle est en congé de maternité d’avril à
août 2022.

En tant que juriste allemand, le Dr.
Valentin Urban fournit un soutien et des
conseils juridiques à l’EURIEC du côté
allemand, quelques heures par semaine.

This project is funded by the European
Union’s Internal Security Fund – Police

www.euriec.eu

