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In de aanloop naar de
verkiezingen op 21 maart
presenteert deze krant
wekelijks de resultaten
van een enque te onder
raadsleden. Vandaag de
slotaflevering.
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Amsterdam Een ruime meerderheid van de raadsleden denkt dat
de kans klein is dat criminelen
willen infiltreren in de politiek in
hun gemeente. Dat blijkt uit een
enquête van deze krant in samenwerking met het onderzoeksbureau Overheid in Nederland.
Criminelen die invloed uit proberen te oefenen op de politieke
besluitvorming in een gemeente,
bijvoorbeeld om bouwprojecten te
realiseren met geld dat op die
manier kan worden wit gewassen.
Het is één van de vormen van ondermijnende criminaliteit, waar
steeds vaker voor wordt gewaarschuwd.

Verwevenheid
Zo sprak Stef Blok - voormalig
minister van Veiligheid en Justitie vorig jaar nog zijn zorgen uit over
de vermenging van de boven- en
onderwereld die de fundamenten
van de rechtstaat aantast. ,,We zien
een toenemend aantal voorbeelden
van ondermijning van het lokale
gezag en risico’s voor verwevenheid van onder- en bovenwereld.’’

70
60
50
40
30

Haarlem
Er is nog een wereld te
winnen als het gaat om de bewustwording over de risico’s van ondermijning. Dat stelt de Noord-Hollandse commissaris van de Koning
Johan Remkes in een reactie op de
enquête van deze krant.
Hij doelt onder meer op het feit dat
een van de respondenten in de
enquête opmerkt dat een avond over
dit thema voor raadsleden niet
doorging omdat de meeste raadsleden er geen belangstelling voor hebben.
De commissaris van de Koning heeft
het afgelopen jaar meermalen gewaarschuwd voor de gevaren van
ondermijning. ,,Het thema weerbare democratie en criminele ondermijning is ook het afgelopen jaar
hoger op de agenda gekomen. Dat is
ook vanuit ons perspectief terecht.
Ook al komen hier waarschijnlijk
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’Iedereen kent
elkaar in kleine
gemeente’
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ik weet

Dat uit de enquête blijkt dat veel
raadsleden denken dat criminele
ondermijning in hun gemeente
geen groot probleem is, verbaast
Remkes niet. ,,Volgens mij weten
raadsleden over het algemeen weinig van de achtergronden. Als er in
een gemeente veel vastgoedtransacties plaatsvinden met soms dubieuze bestemmingen dan spelen de
burgemeester en het openbaar ministerie hierbij een cruciale rol.’’
Het kabinet werkt momenteel aan
een Ondermijningswet. Tijdens zijn
toespraak gaf Remkes aan een voorstel van Liesbeth Spies (Voorzitter
van het Genootschap van Burge-
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Geïnfiltreerd

Cruciale rol
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geen of nagenoeg geen ’Brabantse
toestanden’ voor, heb ik niet de illusie dat hier uitsluitend lelieblanke
zielen wonen. Bestuurlijk wegkijken kan dus ook hier niet, want ’wie
niet kijkt, ziet ook niets’.
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Vindt u dat er in uw gemeentevoldoende
wordt gedaan om infiltratie van de lokale
politiek (ondermijning van de rechtstaat)
door criminelen tegen te gaan?

50

En ook burgemeesters en commissarissen van de Koning vroegen
aandacht voor dit probleem.
Toch lijkt een groot deel van de
gemeenteraadsleden zich er niet
echt druk over te maken, getuige
de uitkomsten van een enquête van
deze krant in samenwerking met
het bureau Toponderzoek onder
onder 1287 raadsleden uit NoordHolland, de regio Leiden en de
regio Eemland.
Op de vraag of zij een inschatting
kunnen maken van het risico dat in
hun gemeente de lokale politiek
wordt geïnfiltreerd door criminelen, geeft 61 procent van de raadsleden aan dat het risico volgens hen
laag tot zeer laag is. Een derde
antwoordt neutraal/weet niet en
slechts 7 procent acht de kans zeer
hoog dat criminelen de politieke
besluitvorming in hun gemeente
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Ondanks allerlei waarschuwingen zijn raadsleden niet bang dat criminelen infiltreren in de gemeenteraad.

beïnvloeden.
,,Het speelt zeker in meerdere
gemeenten in het land, maar zover
mij bekend en ik kan inschatten,
niet in mijn gemeente’’, reageert
een van de ondervraagden. Raadsleden die in kleine gemeenten
wonen stellen dat het risico daar
klein is omdat iedereen iedereen

kent. Terwijl een ander juist stelt
dat een kleine gemeente per definitie gevoelig is voor infiltratie of
beïnvloeding omdat er door een
kleine, invloedrijke groep burgers
veel invloed kan worden uitgeoefend.
Een andere respondent zegt dat
het in zijn of haar gemeente niet

gaat om criminelen maar om vastgoedeigenaren en ontwikkelaars
die druk uitoefenen op de behandeling van bouwplannen.

Benaderd
Tachtig procent van de raadsleden
zegt nooit te zijn benaderd door
criminelen om een bepaald stand-

Remkes: ’Er is nog een wereld te winnen’
Roel van Leeuwen

Bent u weleens benaderd door
criminelen om een bepaald
standpunt in te nemen in de
gemeenteraad?
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’Bestuurlijk
wegkijken kan
ook hier niet’
meesters) te steunen. Zij vindt dat
ambtenaren op risicovolle functies
gescreend moeten kunnen worden.
Daarnaast wil Remkes onder meer
dat er meer mogelijkheden komen
om veroordeelde criminelen hun
passief kiesrecht te ontnemen.

Witwassen
,,Dit kan nu als bijbehorende straf
worden opgelegd aan mensen die de
democratische rechtstaat in gevaar
brengen. Maar ik zou graag zien dat
dit wordt uitgebreid naar die onderwerpen die relaties hebben met on-

Johan Remkes

FOTO PAUL DIJKSTRA

dermijning. Dan denk ik aan drugshandel, vrouwenhandel en witwassen.’’

Remkes zegt deze suggestie binnenkort over te brengen aan de minister.
Verder hebben de commissarissen
van de Koning onlangs geadviseerd
om het toepassingsbereik van de
wet Bibob uit te breiden. Op basis
van deze wet kunnen vergunningen
worden geweigerd als er vermoedens zijn van criminele banden. Deze wet was onder meer van toepassing op de horeca en de prostitutie.
De commissarissen stellen voor deze
ook van toepassing te laten zijn op
het personenvervoer, de zorg en
sponsor- en adviesbureaus.
Remkes zegt blij te zijn dat ondermijning een thema is geworden bij
de kabinetsformatie. ,,Er zullen nog
hele verbeteringsslagen gemaakt
moeten worden. Het is eerst afwachten wat de wet brengt. Vervolgens is
het aan de commissarissen van de
Koning en de burgemeesters om
hier hun voordeel mee te doen.’’

ILLUSTRATIE MAARTEN WOLTERINK

punt in te nemen in de gemeenteraad. ’Niet dat ik weet’, zegt 16
procent. Terwijl 2 procent zegt te
vermoeden door criminelen te zijn
benaderd en dit volgens 1 procent
zeker het geval is. ,,Ik ben niet per
se door criminelen benaderd, maar
door mensen die daarmee verbonden zijn en trachtten mij stand-

punten in te laten nemen waardoor
wat de criminelen deden gebagatelliseerd werd’’, aldus een raadslid.
Op de vraag of men vindt dat er in
hun gemeente voldoende wordt
gedaan om infiltratie van de lokale
politiek door criminelen tegen te
gaan, zegt de grootste groep (46

procent) dit niet te weten. 42 procent denkt van wel. 12 procent
vindt dat er meer moet worden
gedaan. De gemeente wilde een
avond organiseren, maar de meeste
raadsleden hadden daar geen belangstelling voor’’, laat een raadslid
weten.
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Kunt u een schatting geven van het risico dat
in uw gemeente de lokale politiek wordt
geïnfiltreerd door criminelen. Dit risico is:
zeer hoog

hoog
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Zuid-Ken Gooi Eemland Leiden

advertentie

Scherp geprijsde cruises
Lastminutes per MS Magellan!!! vanuit Amsterdam. Slechts beperkt beschikbaar, boek nu!
Faeröer Eilanden & IJsland

Canarische Eilanden & Portugal

13 dagen v.a.

16 dagen v.a.

✔ O.a. Torshavn, Reykjavik en Kirkwall
✔ Klantbeoordeling 8,6
✔ Alléén vertrek op 5 maart

✔ O.a. Gibraltar, Las Palmas en Lissabon
✔ Lente op de Canarische Eilanden
✔ Alléén vertrek op 17 maart

Kras.nl/37423

Kras.nl/37335

899

849

Kras.nl of bel 088-0885 886

Britse Eilanden & Ierland
13 dagen v.a.

779

✔ O.a. Honﬂeur, Dublin en Kirkwall
✔ Beslis snel: laatste plaatsen!
✔ Alléén vertrek op 8 april

Kras.nl/37684

31

Majestueuze Noorse Fjorden

Waanzinnige Noorse Fjorden

8 dagen v.a.

8 dagen v.a.

549
✔ O.a. Eidfjord, Flåm en Bergen
✔ Klantbeoordeling 8,2
✔ Alléén vertrek op 20 april

Kras.nl/37304

599
✔ O.a. Flåm, Bergen en Olden
✔ Incl. terugvlucht vanuit Londen
✔ Alléén vertrek op 27 april

Kras.nl/37795

Prijzen per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten, servicebijdrage en Calamiteitenfonds
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