Thema-avond 19 september 2018 - Criminaliteit in Brabant
In de Huiskamer hebben zich weer flink wat geïnteresseerden in dit onderwerp verzameld
Deze avond vertelt Nana, de dochter van Jan Pouwels en Ella Rademaker, over haar
werkzaamheden bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) voor Zeeland, West- en
Oostbrabant.
Het motto van haar lezing is: "Hart voor de samenleving - Hard tegen ondermijning".
Het bovengenoemde RIEC werkt voor 80 gemeenten en verzamelt en analyseert gegevens
over criminelen ten behoeve van gemeenten, politie en justitie. In Nederland zijn 10 RIEC's en 1
landelijk LIEC.
Nana legt uit dat er veel ondermijnde criminaliteit plaatsvindt, zonder dat men dit beseft. Daarom
moet men "anders gaan kijken". De criminele industrie heeft de bovenwereld nodig bv, om geld
wit te wassen. Als voorbeeld: in Tilburg zijn 64 autoverhuurbedrijven, terwijl er maar 9 nodig zijn.
Zo geeft ze nog meer voorbeelden van bedrijven die criminelen faciliteren.
De voornaamste thema's waar het RIEC zich mee bezighoudt zijn:
• Hennepteelt
• mensenhandel
• vastgoed fraude (witwassen)
• synthetische drugs
• OMG's (ook wel genoemd Oh My God, ofwel Outlaw Motorcycle Gang).
De Motorclubs houden zich met allerlei vormen van criminaliteit bezig. Zij hebben eigen logo's,
zijn militair georganiseerd met een President, vicepresident etc. en voelen zich boven de wet
staan.
Toch maken de criminele motorclubs maar 1% uit van alle motorclubs. Maar 20% van deze
criminelen hebben daadwerkelijk een eigen motor! De politie doet er alles aan om te voorkomen
dat er zich nieuwe clubs vestigen.
Is XTC onschuldig? : jonge mensen hebben voor € 3,50 een leuke avond!
Men vermoedt dat er voor 18,9 miljard in Nederland geproduceerd wordt, waarvan 90% naar het
buitenland gaat. Maar hier lijdt mens en dier van de productie van chemische drugs:
- er wordt afval gedumpt in de natuur
- er zijn mobile laboratoriums in vrachtwagens
- laboratoriums zijn supergevaarlijk in woonwijken
Is hennep onschuldig? In Brabant zijn 5500 à 6800 wietkwekerijen. Alleen in Tilburg en omgeving
heeft men vastgesteld dat er 700.000 planten gekweekt worden en er 60 samenwerkingsvebanden zijn en er 2500 pers. zich met wietteelt bezighouden. Omzet ca. 800 miljoen.
Waarom in Brabant zoveel?
Brabant ligt naast België en Duitsland en er zijn 2 grote havens vlakbij. Brabanders zijn altijd al een
"sjoemelaars", het begon met smokkelen, toen jenever stoken en sinds de jaren 80 met drugs.
Zelfs vlakbij in Herpen, Schaijk en Berghem zijn er voorbeelden van kwekerijen, labs en afval.
Nana adviseert dan ook om in je omgeving kritisch te zijn en "anders naar te kijken". Zij laat foto's

zien als voorbeeld.
Verder is de strafmaat in Nederland nogal mild en de pakkans vindt men het risico waard. Voor de
politie is dit vaak frustrerend.
Ook zijn er voorbeelden van investering in de gemeenschap via liefdadigheid en sponsoring door
georganiseerde criminelen.
Met de 3 zachte G's worden mensen gerekruteerd: Groepsdruk, Geld en Geweld.
Kwetsbare mensen worden benaderd.
- 1 op de 5 boeren wordt benaderd voor hennepteelt of XTC-laboratorium.
- In de zorgsector wordt PGB-fraude gepleegd
- informatica-studenten worden benaderd
- gemeenteraden en B&W zijn kwetsbaar voor afpersing en geweld
Wat kan de politie doen?
Nana geeft het voorbeeld van de Roma-families in Rosmalen:
Deze familie bezat 10 huizen en dure auto's, hetgeen aanleiding voor een onderzoek gaf. Eerst via
de traditionele aanpak, waardoor ze maar voor een paar kleine overtredingen berecht konden
worden. Daarna is men gaan samenwerken met gemeente en fiscus. (Wij vinden dat heel logisch,
maar blijkbaar is dat nog niet algemeen gebruikelijk).
Men is gezamenlijk een grote actie gestart en zo konden ze voor witwassen en fraude gepakt
worden.
Huizen en auto's inleveren en bijstand (!) stoppen en terugbetalen.
Verder waren er 2 bekende, hele rijke zakenlui, die zo groot waren, dat ze legaal zijn geworden.
Deze worden via Glossi's afgekraakt. Ook een manier.
Nana benadrukt nog eens dat je ook in je eigen omgeving alert moet zijn en zodoende kan
bijdragen aan verminderen van criminaliteit.
Na afloop vroegen wij haar of ze nog wel plezier in dit werk kan hebben. Zij vertelde dat zij als kind
al politieagent wilde worden en dat zij toch veel voldoening uit haar werk haalt. Met applaus voor
haar verhaal, werd de lezing rond 21 uur afgesloten.

