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De problematiek van georganiseerde ‘ondermijnende’ criminaliteit is in de afgelopen jaren steeds 

hoger op de agenda van het kabinet komen te staan. Niet verbazingwekkend gezien de geschatte 

omvang van de ‘drugsindustrie’ en de schokkende moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Er 

is sinds 2019 al meer dan €200 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning en voor 2022 is in 

de miljoenennota voorzien in nog eens €50 miljoen voor opsporingsorganisaties, €110 miljoen voor 

extra veiligheid in de wijken en €97 miljoen voor de versterking en verbetering van de 

handhavingsketen. Het credo is ‘oprollen, afpakken en voorkomen.’  

 

“Voorkom dat de middelen verdampen” 

De vraag ligt daarmee op tafel hoe dat extra geld efficiënt en effectief kan worden ingezet. Het nieuwe 

kabinet zal vooral moeten voorkomen dat de middelen verdampen in talrijke tijdelijke projecten. In 

plaats daarvan moet worden gezocht naar structurele oplossingen die ook op lange termijn renderen. 

Vraagstukken zijn er genoeg: de informatie-uitwisseling tussen samenwerkende toezichts- en 

opsporingsinstanties; hoe criminele markten en verdienmodellen te verstoren; het daadwerkelijk 

afpakken van misdaadgeld; het intensiveren van de internationale samenwerking; hoe te voorkomen 

dat jongeren afglijden in een carrière in de georganiseerde misdaad; en het vergroten van 

maatschappelijke weerbaarheid.  

 

Pak ook milieucriminaliteit aan 

Hoewel ondermijning vooral in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, pleit ik ook voor 

aandacht voor milieucriminaliteit, waarbij doorgaans ‘respectabele’ bedrijven betrokken zijn. 

Onderbelichte vormen van ondermijning zijn bijvoorbeeld mestfraude en de rol van ons land bij de 

handel in ‘fout hout’, in beschermde diersoorten, met name vogels, in illegale pesticiden en bij de 

wereldwijde export van afval. Vormen van wereldwijde ondermijning die op lange termijn schadelijker 

zijn voor mensen, flora, fauna en ecosystemen dan verdovende middelen. Kortom, er liggen meer dan 

genoeg uitdagingen op het bord van het toekomstige kabinet.  
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