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Nieuwsbrief

Beste EURIEC partner,

We kijken terug op een EURIEC-periode vol mooie 
samenwerkingen en kennisuitwisselingen. Zo was er 
bijzonder veel interesse in de voorlichting voor  
Duitse partners over de (organisatie van de)  
bestuurlijke aanpak in Nederland en België. Ook zijn 
we trots op de handreiking over de Nederlandse 
lokale BRP-verordening, die Nederlandse gemeenten 
aangeeft hoe ze gegevens uit het bevolkingsregister 
mogen delen met EU-landen. Zo hebben we de  
internationale gegevensuitwisseling weer een stapje 
verder gebracht. 

Over dit, en over nog vele andere activiteiten, 
leest u in deze nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet,

Rob Hutschemaekers
Hoofd EURIEC

ACTIVITEITEN SINDS AAN-
VANG TWEEDE PROJECTFASE:

126 bijeenkomsten 

47 nieuwe casusaanvragen

15 nieuwe informatieproducten

RESULTATEN IN DE PRAKTIJK
Op 8 mei 2022 hebben opsporingsdiensten 
in Kleve gelijktijdig invallen gedaan in zes 
panden. Doel hiervan was om de woon-
omstandigheden van arbeidsmigranten te  
controleren. De arbeidsmigranten waren 
in dienst bij Nederlandse uitzend-
bureaus en werden ondergebracht 
in Duitse woningen. Het onder-
zoek wordt voortgezet tegen twee 
verdachten. Hierbij wordt vooral 
gekeken naar de soms erbarme-
lijke omstandigheden waarin de 
arbeidsmigranten leven als ook 
het inhouden van de huur op het 
salaris.

SAMENWERKING
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INFORMATIE
Gegevens uit het Nederlandse be-
volkingsregister mogen niet zomaar 
gedeeld worden met buitenlandse gemeenten. Dit geldt 
ook voor gegevens die in het kader van de bestuurlijke 
aanpak van georganiseerde criminaliteit gedeeld kunnen 
worden. Om het mogelijk te maken om deze gegevens, 
onder voorwaarden, te delen met buitenlandse gemeenten 
is het noodzakelijk dat Nederlandse gemeenten hun lokale 
BRP verordening aanpassen. Het EURIEC stelde hiervoor 
een handleiding op.

KENNISDELING

CONFERENTIE APELDOORN 
Annelore Eichel, Accountmanager Duitsland, presenteerde 
het EURIEC tijdens de workshop “Unterwanderung und 
Kriminalitätsbekämpfung” op de Veiligheidsconferentie in 
Apeldoorn op 12 mei 2022. Zij bracht verslag uit over zaken 
en de ervaringen van 3 jaar samenwerking in de bestuurlij-
ke aanpak. 

Meer weten: Klik hier

http://www.euriec.eu
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/informatieproducten#ph
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937301489413443584
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BEWUSTZIJN
Op vrijdag 29 april en donderdag 5 mei heeft het EURIEC 
twee informatiedagen georganiseerd voor Duitse part-
ners. In het stadhuis van de Gemeente Maastricht kregen 
afvaardigingen van verschillende Duitse partners een inkijk 
in de rol van het RIEC en het ARIEC bij de Nederlandse en 
Belgische aanpak van ondermijning.

Tijdens deze twee informatiedagen waren afgevaardigden 
van de volgende Duitse organisaties aanwezig:  
Landeskriminalamt (LKA) NRW, Bundeskriminalamt (BKA), 
studenten en professoren van de Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV), Bundespolizei, 
Universität Osnabrück, Ministerium für Heimat,  
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes  
Nordrhein-Westfalen, StädteRegion Aachen,  
Staatsanwaltschaft Aachen, Innenministerium NRW , 
Steuer Aachen, Staatsanwaltschaft Kleve, Bundespolizei en 
SiKoRuhr.

Klik hier voor meer informatie en het programma. 
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BINNEN DE COMMUNITY 

• Het ARIEC Antwerpen publiceerde het draaiboek  
‘drugslabo’s en dumpingen van drugsafval’. Dit draai-
boek gaat in op de problematiek van drugslabo’s en 
dumpingen van drugsafval, welke mogelijkheden er zijn 
om dit integraal aan te pakken, waar besturen op kun-
nen werken en welke partners relevant zijn. Raadpleeg 
het draaiboek via de sharepoint van het ARIEC  
Antwerpen.

• Het RIEC Oost-Nederland presenteerde een fenomeen-
onderzoek en bijbehorend praktisch handelingskader 
over criminele investeringen op vakantieparken. Voor 
vragen hierover neemt u contact op met het RIEC 
Oost-Nederland.

• Na Nordrhein-Westfalen heeft nu ook Niedersachsen 
interesse in de bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak 
van georganiseerde criminaliteit (ondermijning) en de 
Nederlandse RIEC-LIEC structuur. In augustus vertellen 
leden van het EURIEC meer hierover tijdens een door de 
universiteit van Osnabrück georganiseerde themadag.

Informatiedagen georganiseerd voor Duitse partners

GASTCOLLEGE UM 
Coördinator Luud Geerlings en accountmanagers Public 
Affairs Vera Huijgens en Gennard Stulens hebben een gast-
college gegeven aan studenten forensisch accountancy van 
de Universiteit Maastricht. 

Meer weten: Klik hier.

Gennard Stulens geeft een gastcollege

http://www.euriec.eu
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/actueel/riec-informatiedagen-voor-de-duitse-partners
https://bpolb.sharepoint.com/sites/ARIECAntwerpen992/SitePages/Drugs.aspx 
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/864
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/864
mailto:info%40riec-on.nl?subject=
mailto:info%40riec-on.nl?subject=
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937658517138907136
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SAMENWERKING  
UNIVERSITEITEN 

Het EURIEC heeft het studentenproject “EURIEC –  
Administrative Strukturen zur (behördenübergreifenden) 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität – Bestand und 
Entwicklung der organisierten Zusammenarbeit am  
Beispiel der niederlandischen RIEC’s und der Siko-Ruhr” van 
de Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW 
(HSPV NRW) begeleid. Dit project is eind juni 2022 afgeslo-
ten, waarbij de studenten hun bevindingen gepresenteerd 
hebben aan verschillende geïnteresseerde partners. Het 
projectrapport zal tevens binnenkort gepubliceerd worden 
door de HSPV NRW.

JAARLIJKSE BIJEENKOMST 
PROFESSOREN HSPV 
Samen met Prof. Dr. Christof Muthers en Prof. Dr. Marc 
Röckinghausen van de HSPV (Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung) NRW werden de doelstellingen 
voor de tweede projectfase van het EURIEC in Duitsland 
besproken. Het EURIEC en de professoren spraken af dat 
casussen met een grensoverschrijdende component ook in 
de toekomst juridisch beoordeeld worden door voormelde 
professoren van de HSPV. Daarnaast zal op basis van de  
bestaande casussen en toekomstige casussen, een casus-
boek ontwikkeld worden als handboek voor de geïnteres-
seerde partners. De wetenschappelijke ondersteuning door 
de twee professoren zal zich ook richten op het systema-
tisch analyseren van de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van informatie via openbare registers. Tenslotte worden 
ook de juridische mogelijkheden en beperkingen voor een 
soortgelijke Duitse wetgeving als de BIBOB-wetgeving in 
Nederland onderzocht. Zie Doelstellingen 2de fase

DRIELANDEN CONFEREN-
TIE BELASTINGDIENSTEN
Op donderdag 23 juni hebben coördinator Luud Geerlings 
en accountmanager Vera Huijgens een workshop gegeven 
op de tweede drielandenconferentie van de belastingdien-
sten van België, Nederland en Duitsland (Noordrijn-West-
falen en Nedersaksen). De conferentie vond plaats in de 
prachtige historische gebouwen van Schloss Nordkirchen. 

Meer weten: Klik hier.

EXPERTPLATFORM
In mei organiseerde het EURIEC, in samenwerking met het 
ARIEC Antwerpen en Taskforce RIEC Zeeland-Brabant een 
expertplatform. Aan dit expertplatform namen verschillen-
de Belgische en Nederlandse gemeenten en politiezones 
deel. De focus van het expertplatform lag op het achterha-
len van gedeelde problematieken in het grensgebied van 
de Kempen. Uit het overleg kwamen verschillende gedeel-
de problematieken naar voren, waardoor besloten werd 
om bij volgende expertplatformen steeds te focussen op 
één specifiek thema. Zo zal het volgende overlegplatform 
in oktober dieper ingaan op criminaliteit bij (internationa-
le) bedrijventerreinen. 

http://www.euriec.eu
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/actueel/doelstellingen-voor-de-tweede-projectfase-van-het-euriec-in-duitsland%ef%bf%bc
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947439562746966016
https://euriec.eu/
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Vera Huijgens heeft na haar start op 
1 februari als accountmanager en 
medewerker PA een behoorlijk aan-
tal gemeenten kunnen helpen in het 
leggen van internationale contacten en 
het mogelijk maken van gegevensuit-
wisseling.

Eucrim heeft een artikel gepubliceerd 
van Gennard Stulens. In het artikel 
wordt de rol beschreven die de lokale 
overheden kunnen en moeten spelen 
bij de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit en het witwassen van geld. 
Klik hier voor het volledige artikel. 

Laura Pauels heeft zich de afgelopen 
tijd, naast de organisatie van verschil-
lende bijeenkomsten en expertplat-
forms, beziggehouden met de verdere 
ontwikkeling van het barrièremodel 
omtrent ondermijning bij vergunning-
verlening.

Eind april 2022 is de lieve Oliver gebo-
ren. Naomi van Loon zal begin augustus 
terugkeren van haar zwangerschapsver-
lof en zal weer te bereiken zijn voor alle 
vragen rond communicatie op de maan-
dagen, dinsdagen en donderdagen. 

Annet Klinkers heeft inmiddels een prach-
tige dochter erbij en geniet nog tot begin 
september van haar zwangerschapsverlof. 

Annelore Eichel en Luud Geerlings  
hebben jaren samengewerkt bij het 
voorbereiden van het EURIEC. 
Nu werken zij alweer drie jaar samen 
in het EURIEC. Hierbij komen de opge-
bouwde netwerken goed van pas.

Per 1 juli 2022 begint onze Duitse jurist 
Dr. Valentin Urban bij een advocaten-
kantoor in Duitsland. Daarnaast studeert 
hij verder voor zijn tweede juridische 
staatsexamen. 

BINNEN HET EURIEC

JAARLIJKSE BIJEENKOMST 
SIKORUHR 
Het EURIEC nam deel aan de jaarlijkse conferentie van het 
SiKoRuhr over “Clankriminalität” in Selm. Coördinator Luud 
Geerlings sprak over de netwerkvorming en samenwerking 
van autoriteiten in Nederland. Accountmanager Duitsland, 
Annelore Eichel, besprak de behoefte aan netwerken en 
samenwerking tussen autoriteiten met Dr. Kornut Bugdy 
(IM NRW), politiecommissaris Alexander Dieselhuis  
(Duisburg), Prof. Dr. Christian Endreß (ASW West e.V) en 
Prof. Dr. Bernhard Frevel (HSPV NRW). 

Meer info: Klik hier.

http://www.euriec.eu
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://eucrim.eu/articles/the-role-of-local-authorities-in-the-prevention-of-and-fight-against-money-laundering/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932221517221015552 
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