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Welke tools zet het EURIEC in om
lokale besturen te ondersteunen in
de aanpak van grensoverschrijdende
ondermijnende criminaliteit? Bekijk
onze nieuwe explainer voor
antwoorden!

SAMENWERKING

Vrijdag 9 september 2022 vond de vierde, digitale, EURIEC
klankbordgroep plaats. De focus lag vooral op de toekomst
van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak: de
ontwikkelingen in de partnerlanden, het belang van de
voortzetting van de internationale samenwerking en de
benodigde veranderingen in wet- en regelgeving op
nationaal niveau om de grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling mogelijk te maken. Lees hier meer. 

Het EURIEC en RIEC
Limburg zijn deze
zomer verhuisd naar
het provinciehuis van
Limburg,
‘Gouvernement aan de
Maas’ in Maastricht.

Lees het interview en de handleiding op onze website. 

In een recent interview lichten Accountmanagers Annet
Klinkers en Vera Huijgens de nieuwe EURIEC BRP-
handleiding toe. De handleiding legt uit hoe, door een
kleine wijziging in de (Nederlandse) gemeentelijke
verordening, bepaalde gegevens uit het bevolkingsregister
(BRP) gedeeld kunnen worden met andere EU-overheden.
De wijziging is "wellicht net dat ene puzzelstukje dat een
bestuurlijke interventie mogelijk maakt," volgens Klinkers.  
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Beste EURIEC partner,

‘Neem het internationale aspect mee bij het opstellen van
nationale wetgeving’, was de oproep tijdens de vierde EURIEC
Klankbordgroep. Dit internationale aspect is relevant, want een
effectieve bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit lukt
alleen als we over de grens samenwerken. Dit begint bij bewustzijn
en lukt alleen als de wet- en regelgeving op nationaal niveau wordt
aangepast om de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
mogelijk te maken. 
 
In deze nieuwsbrief leest u onder meer hoe het EURIEC zich inzet
voor een groter bewustzijn in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen,
welke kansen wij zien op lokaal niveau in Nederland 
en wat de huidige status  is van het nieuwe 
wetsontwerp bestuurlijke handhaving in België. 

Met vriendelijke groet, 

ACTIVITEITEN SINDS AAN- 
VANG TWEEDE PROJECTFASE:

172 netwerkbijeenkomsten 

62 nieuwe casusaanvragen

16 nieuwe informatieproducten

KLANKBORDGROEP INFORMATIE
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https://euriec.eu/actueel/kleine-aanpassing-in-de-gemeentelijke-verordening-maakt-internationaal-delen-van-gegevens-uit-het-nederlandse-bevolkingsregister-mogelijk
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https://euriec.eu/actueel/vierde-euriec-klankbordgroep-in-het-teken-van-vooruitgang
http://www.euriec.eu/
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https://www.linkedin.com/company/euriec
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Ook de afgelopen periode heeft Annelore Eichel,
Accountmanager voor Noordrijn-Westfalen, zich samen
met collega's en partners weer met veel enthousiasme
ingezet voor het vergroten van het bewustzijn over de
grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak. Niet alleen in
Noordrijn-Westfalen (NRW), maar ook in de deelstaat
Nedersaksen!

Het team bedankt Laura Pauels voor
haar strakke organisatie van de vierde
Klankbordgroep. Met haar inzet
leverde zij een enorme bijdrage aan
een geslaagd evenement. 

Naomi van Loon werkt momenteel aan
verschillende communicatiecampagnes,
waarvoor zij onder meer toenadering
zal zoeken tot partnerorganisaties. 

PA medewerker Vera Huijgens gaf een
pitch op het congres internationaal
ontnemen, waar zij het EURIEC
voorstelde en aandacht vroeg voor het
feit dat er ook bestuurlijke vorderingen
kunnen openstaan bij criminelen.

Wij feliciteren PA medewerker Gennard
Stulens met het afronden van zijn Master
Politieke Communicatie aan de
Universiteit van Antwerpen. 

• 

• 

• 

Het EURIEC organiseerde samen met het ARIEC Antwerpen en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland een expertplatform tussen
verschillende Brabantse en Antwerpse grensgemeenten. Tijdens de bijeenkomst maakten de medewerkers kennis met elkaar en leerden
ze van elkaars ervaringen. Het EURIEC bedankt de deelnemers, ARIEC Antwerpen en de Taskforce RIEC en in het bijzonder de gemeente
Essen voor de ter beschikkingstelling van de raadzaal.

Coördinator Luud Geerlings heeft
onlangs genoten van een korte vakantie
en heeft zijn vrije dagen besteed aan
zijn grote passie, de bescherming van
met uitsterving bedreigde vogels. 

Accountmanager Annet Klinkers werkt
samen met haar collega Annelore aan
het inrichten en doorontwikkelen van
structurele bestuurlijke overlegplatforms
tussen Nederland en Duitsland.

Voor haar EURIEC werkzaamheden
bezoekt Annelore Eichel, onze
Accountmanager voor Duitsland, nog
regelmatig met veel plezier de
Bezirksregierung Köln, waar zij jarenlang
werkzaam was. 

Op 21 november start onze nieuwe
Duitse juriste, Insa Männel. Zij zal zorgen  
voor juridische ondersteuning en advies
voor het EURIEC aan de Duitse zijde.

Het Belgisch Kernkabinet heeft op 9 september 2022
het voorontwerp van de wet bestuurlijke handhaving
goedgekeurd. Het voorontwerp ligt momenteel bij
verschillende adviesorganen voor advies. 

Leestip: interview met topcriminoloog Cyrillle Fijnaut in
DeMorgen. "Fijnaut is consequent in zijn boodschap:
pak via het strafrecht criminele machtsgroepen aan, en
neem bestuurlijke maatregelen om de logistiek in te
dammen. Daarbij is Europese samenwerking
essentieel."

FCI-net organiseerde onlangs een netwerkbijeenkomst
over het gepseudonimiseerd delen van informatie. Het
evenement stond in het teken van kansen voor
samenwerking die het gepseudonimiseerd delen van
data biedt, zeker in internationale context.
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BEWUSTZIJN

BINNEN HET EURIEC

BINNEN DE COMMUNITY

NRW-Assessorentagung
voor aankomend ambtelijk
talent in NRW 
Voorlichtingsevenement
van het LKA NRW 
ZEIS-voorlichtingsdag voor
verschillende autoriteiten
en organisaties in
Osnabrück

https://euriec.eu/actueel/zeis-voorlichtingsdag-over-de-bestuurlijke-aanpak-van-de-georganiseerde-criminaliteit-en-over-het-wetgevingsvoorstel-van-de-gdp-over-een-rechtsgrondslag-voor-preventieve-financiele-onderzoeken
https://www.topics.nl/criminoloog-cyrille-fijnaut-de-meest-voor-de-hand-liggende-oplossingen-tegen-de-drugsindustrie-worden-niet-ingezet-raadselachtig-a17504015demorgen/df4d3925f32054990a1aa17071a7ea873c48855ebd817c5621014a8de504cc9a/
http://www.euriec.eu/
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