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Lettre d’information

Cher partenaire de l’EURIEC,

Dans cette lettre d’information, nous souhaitons vous 
informer des activités récentes de l’EURIEC et de la mani-
ère 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, 

Rob Hutschemaekers 
Chef de l’EURIEC

DEPUIS LE DÉBUT DE LA  
DEUXIÈME PHASE DU : 

70 réunions  

34 nouvelles demandes de cas  

14 nouveaux produits  
d’information

Vendredi 4 mars,  
les députés européens 
Jeroen Lenaers (CDA) 

et Vera Tax (PvdA)  
ont visité l’EURIEC.

RÉSULTATS DANS LA PRATIQUE 
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 travail-
leurs migrants inspectés à Geldern 
et Emmerich ont été fermés. Nous 
tenons à féliciter nos partenaires 
pour cet excellent résultat! 

COOPÉRATION
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INFORMATIONS   
Outre le rapport final EURIEC phase 1, 
les mois passés nous avons publié de 
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. 

LETTRE  
D’INFORMATION

Découvrez 

notre nouveau 

site!

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

https://euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/fr
https://euriec.eu/fr
https://euriec.eu/fr/mises-a-jour/visite-des-deputes-europeens-jeroen-lenaers-et-vera-tax-a-leuriec


This project is funded by the European 
Union’s Internal Security Fund – Police www.euriec.eu

Lettre d’information
Numéro 1 | 2022

SENSIBILISATION 
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 parte-
naires tels que le CCV, 
les ARIECs/PAALCO 
belges et nos partenai-
res allemands.

• Présentations lors de 
conférences.

AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ
• 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’ar-
rêt. 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.
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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-
HBvLPLUS
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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 (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.

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. 

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

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

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

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

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

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

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.

AU SEIN DE EURIEC

https://euriec.eu/fr
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/fr/mises-a-jour/euriec-dans-la-presse-interview-avec-de-limburger-et-het-belang-van-limburg
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