
“Gemeenten uit verschillende provincies en landen slaan de
handen ineen. En het werkt.” 

Het Eindhovens Dagblad publiceerde een artikel dat
weergeeft hoe effectief gemeenten kunnen optreden
wanneer zij (internationaal) samenwerken op het gebied van 
bestuurlijke handhaving. 

Lees het artikel hier. 
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Beste EURIEC partner,

De afgelopen periode hebben velen van u deelgenomen aan
de communicatie-enquête van het EURIEC, waarvoor dank.
Een van de doelen van deze enquête was het inventariseren
van onderwerpen die voor u interessant zijn. Want deze
nieuwsbrief gaat niet alleen over het EURIEC, maar ook over
het verspreiden van kennis over de grensoverschrijdende
bestuurlijke aanpak: de laatste ontwikkelingen, praktische
instrumenten, betrokken instellingen, etc.

De resultaten van de enquête worden momenteel verwerkt,
maar in deze editie geven we graag vast gehoor aan de
vraag om informatie over de inrichting van de bestuurlijke
aanpak in de deelnemende landen. Daarom in deze editie
meer informatie over het 5-jarige jubileum van de ARIEC’s
en de bestuurlijke aanpak in België, met dank aan Annemie
De Boye (ARIEC Limburg). Ook illustreren we aan de hand
van twee persberichten resultaten uit de praktijk en
informeren we u onder meer over de laatste stand van
zaken omtrent inzage in het UBO-register. 

Met vriendelijke groet,

ACTIVITEITEN SINDS AAN- 
VANG TWEEDE PROJECTFASE:

207 netwerkbijeenkomsten 

89 nieuwe casusaanvragen

16 nieuwe informatieproducten

Rob Hutschemaekers
Hoofd van het EURIEC

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BESTUURLIJKE AANPAK IN DE PRAKTIJK
Vierde grensoverschrijdende controleactie tegen uitbuitende
arbeids- en woonomstandigheden

Tijdens een nieuwe grensoverschrijdende controleactie in de
stad Nettetal en de gemeente Brüggen in het district Viersen
op 12 december 2022 heeft de deelstaatregering van
Noordrijn-Westfalen samen met de autoriteiten van
Noordrijn-Westfalen, Nederland, Polen en andere EU-
autoriteiten verschillende flats en gebouwen van
uitzendkrachten gecontroleerd. 

Het EURIEC heeft de MHKBD NRW (ministerie van
Binnenlandse Zaken, Gemeenten, Bouw en Digitalisering van
de deelstaat Noordrijn-Westfalen) ondersteund bij de
voorbereiding en planning van de grensoverschrijdende
controleacties. 

Het doel: bescherming tegen uitbuitende arbeids- en
woonomstandigheden, en het verder blootleggen van
structuren. Lees het volledige bericht hier.

ONDERMIJNINGSDAG RIEC ROTTERDAM
Op 14 december namen vertegenwoordigers van het
EURIEC deel aan de Ondermijningsdag van het RIEC
Rotterdam. Tijdens deze dag werden de recentelijke
verwezenlijkingen van het RIEC Rotterdam onder de
aandacht gebracht en werd ook een blik op de toekomst
geworpen. Naar aanleiding van dit overleg zal het EURIEC
op korte termijn een bezoek brengen aan het RIEC
Rotterdam om de banden nog verder aan te halen. 
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In het kader van samenwerking binnen bestaande
structuren nam het EURIEC de afgelopen periode
onder meer deel aan een bijeenkomst over de
ontwikkelingen binnen de bestuurlijke handhaving in
België in 2022. Ook verwelkomde het EURIEC
verschillende medewerkers van Belgische instanties
die werken rond de bestuurlijke aanpak, om te zien
hoe samenwerking met het EURIEC verder versterkt
kan worden. 
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De Belgische ARIEC’s, met name die in Limburg en
Antwerpen, werden eind 2017 officieel opgericht en vieren
daarmee intussen hun 5-jarig bestaan. ARIEC staat daarbij
voor ‘Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum’. 

Eind 2018 startte een gelijkaardig project in Wallonië. Dat
project kreeg aanvankelijk de naam PAALCO, (‘Pour une
Approche Administrative de la Lutte contre la Criminalité
Organisée’), maar werd in 2022 omgedoopt tot CIEAR
(Centre d’Information et Expertise Arrondissemental). 

De voornaamste opdrachten van de ARIEC’s bestaan uit het
ondersteunen van de lokale besturen en hun politiezones in
de uitbouw van een bestuurlijke handhaving van
georganiseerde criminaliteit, het opzetten van een
informatie- en expertisecentrum, en het verder uitbouwen
en in kaart brengen van de informatie-uitwisseling tussen
de verschillende partners en niveaus. 

Deze drie ARIEC’s fungeerden zodoende als motor voor de
bestuurlijke aanpak in België. Waar ze aanvankelijk (2018-
2021) gefinancierd werden door Europa, zijn de originele
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De bestuurlijke aanpak in België: 5 jaar ARIEC's 
ARIEC’s sinds 2022 officieel ingebed in hun respectievelijke
CSD’s of Coördinatie- en Steundirectie van de Federale
Politie. Ze worden ook met de middelen van de Federale
Politie gefinancierd.

Naast deze officiële ARIEC’s ontstonden, vooral in
Vlaanderen, ook andere samenwerkingsverbanden met
dezelfde doelstelling. Zo hebben ook andere CSD’s en/of
gouverneurs het initiatief genomen om initiatieven of goede
praktijken rond de bestuurlijke aanpak op te zetten en te
coördineren. De Commissaris-Generaal van de Federale
Politie heeft bovendien beslist om ondanks de moeilijke
budgettaire situatie te investeren in een contactpunt voor
de bestuurlijke aanpak in elke arrondissement. Hiermee is
alvast de aanzet gegeven voor een verdere uitrol.

Na 5 jaar ARIEC-werking kunnen we concluderen dat de
bestuurlijke aanpak in België stilaan handen en voeten
krijgt. Benieuwd wat de toekomst aan verdere
ontwikkelingen in petto heeft…!

Tekst door Annemie De Boye, ARIEC Limburg

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van
de Europese Unie uitspraak gedaan over de
verenigbaarheid van de openbaarheid van het
Ultimate Beneficial Owner register met beginselen
van het recht op privacy en de bescherming van
persoonsgegevens. Het bepaalde dat het UBO-
register alleen nog maar met een legitiem belang vrij
toegankelijk is voor het grote publiek. Vooralsnog is
het onduidelijk of deze uitspraak een invloed zal
hebben voor het raadplegen van het UBO-register als
buitenlandse gemeente. Het EURIEC is momenteel in
contact met de bevoegde overheden om hier
duidelijkheid over te krijgen. 

UITSPRAAK HOF VAN JUSTITIE
OVER UBO-REGISTER

SAMENWERKING BELGIË
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