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Aan de leden van de gemeenteraad 

Datum: 29 april 2020 

Onderwerp: Coronacrisis en ondermijning 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De coronacrisis raakt alle facetten van de maatschappij en van onze stad; ook als het gaat om 
ondermijning. Met deze raadsbrief wil ik u graag informeren hoe vanuit de gemeente en het 
Regionaal informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC AA) initiatieven zijn 
genomen om zicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis op ondermijning. Ook gaat de 
raadsbrief in op de acties die in gang zijn gezet om die effecten te voorkomen of tegen te gaan. 

De coronacrisis biedt enerzijds mogelijkheden voor ondermijnende activiteiten, anderzijds worden 
mogelijk ook ondermijnende activiteiten juist zichtbaar door het grotendeels stil vallen van de 
stad. 

Deze brief schetst allereerst welke gevaren internationaal en nationaal in algemene zin op het 
thema coronacrisis en ondermijning worden gezien. Daarna wordt heel concreet ingegaan op de 
acties die vanuit de gemeentelijke organisatie zijn opgestart; ook om aan de buitenwereld te laten 
zien dat de gemeente alert is. De notitie wordt besloten met een specifieke actie van het RIEC AA. 

Corona en ondermijning: algemeen 

Ondermijning wordt ook wel  'hidden  impact crime 'genoemd (Boutellier 2019) en dat maakt het 
extra complex om de effecten van de maatregelen die de overheden nu nemen tegen Covida9 op 
het terrein van ondermijning snel en goed in beeld te krijgen. 
Op basis van prognoses van Europol, informatie uit andere Europese steden en voorspellingen van 
Nederlandse experts is op de volgende terreinen impact te verwachten: 

a. 	Illegale handel of handel tegen woekerprijzen in beschermende kleding, brillen en 
mondkapjes, reinigingsmiddelen 

2. Oplichting in de handel in medicijnen, farmaceutische industrie en transport (onder andere 
verkoop van fake coronatests en -medicijnen) 

3. Fraude en corruptie rond investeringen in farmaceutische industrie 
4. Veranderingen in de aanvoer en het gebruik van soft- en hard drugs 
5. Ondermijnende activiteiten in detailhandel en dienstverlening die  online  gaan, onder andere 

fake bankberichten over 'antibacteriële passen', criminelen die bezorgservices aanbieden 



6. Toename darkwebactiviteiten en stijgende prijzen op  dark  web: onder andere prijzen van 
psychotrope stoffen 

7. Toename in hacking/cyberaanvallen (aanval via telewerkstructuren, aanvallen op gevoelige 
organisaties in de zorg/gezondheid) 

8. Gevoeligheid van burgers en ondernemers MKB voorfraude, omkoping 
9. Vastgoed dat in verkeerde handen komt of kartelvorming in bepaalde branches (opkopen van 

panden of failliete boedels/exploitaties van ondernemers, ongewenste indeplaatsstellingen 
dan wel oneigenlijk profiteren van dalende prijzen) 

ao. Gevoeligheid van eigenaren voor verhuur bedrijfsruimtes en woningen ten behoeve van 
hennepteelt, cocaïnewasserij, synthetische drugslabs 
Sekswerk in het onverdunde circuit neemt toe en raakt verder buiten beeld 

12. Online  kinderporno neemt toe 
13. Mensenhandel neemt toe als gevolg van verminderde controle door Europese lidstaten 

14. Criminelen doen zich voor als agent of handhaver en innen boetes 'overtreding 
coronamaatregelen 'contant. 

In bepaalde gevallen kunnen de beperkende maatregelen in de openbare ruimte mogelijk juist 
ondermijnende (f)actoren meer zichtbaar maken dan daarvoor. Zoals drugsverkoop in de 
openbare ruimte; illegale achterdeurlevering aan coffeeshops; intimidatie van ondernemers, o.a. 
door middel van beschietingen of ander geweld tegen gesloten horecazaken, illegale 
vakantieverhuur en woonfraude die nu via advertenties op internet opduikt. 

Coronacrisis en ondermijning: Amsterdam 
Als belangrijkste mogelijke risico van de coronacrisis in relatie tot ondermijning zijn voor de stad 

de "foute helpers" geïdentificeerd. Ondernemers die financieel in zwaar weer komen door de 

coronacrisis, kunnen in het web lopen van foute partijen die de ondernemer "helpen" met een 
lening terwijl aan die lening bijvoorbeeld een veel te hoge rente is gekoppeld. Op termijn kan de 
ondernemer dan de zeggenschap over zijn onderneming kwijtraken en heeft een foute partij een 
positie in de stad gekregen. In het verlengde hiervan liggen vastgoedtransacties: ondernemers die 
door de coronacrisis hun vastgoed verkopen aan foute partijen. 

Zicht krijgen op ondermijning - proces 
Om zicht te krijgen wat er ten tijde van de coronamaatregelen rond ondermijning in de stad 
gebeurt, is een proces opgestart om bij de stadsdelen gestructureerd signalen op te halen rond 

ondermijning. Ook de ondernemersverenigingen en BIZ'en is gevraagd hieraan bij te dragen. Dit 
gebeurt wekelijks. De signalen worden binnen de directie 00V geanalyseerd en gewaardeerd: 

- directe actie vereist (al dan niet opgeschaald naar het RIEQ, 

- meenemen in een reeds lopend traject, 

- op later moment oppakken, 

- terzijde leggen. 

De uitvoering van de acties naar aanleiding van de signalen wordt neergelegd waar dat in het 
reguliere proces ook zou gebeuren (stadsdelen, directie 00V of andere beleidsdirecties, partners 
of het RIEC). Het team Amsterdamse Aanpak Ondermijning van de directie 00V pakt nadrukkelijk 
de regie waar directe actie is vereist. 
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Ook meldingen vanuit Meld Misdaad Anoniem en signalen die langs andere weg binnenkomen 
worden meegenomen. De mutaties in het eigendom van het vastgoed worden opgevraagd bij het 
Kadaster en geanalyseerd in het licht van ondermijning. 

Op de volgende drie categorieën uit de vorige paragraaf zijn signalen binnengekomen: 
• Illegale handel/handel met woekerprijzen 
• Verandering in aanvoer/gebruik drugs 
• Vastgoed/exploitaties in verkeerde handen. 
Het aantal signalen is tot op heden zeer beperkt gebleven. 

Er zijn ook signalen dat er veel verbouwingen plaatsvinden in de horeca. Nu de horeca gedwongen 
dicht is, maken veel zaken van de nood een deugd om na de coronacrisis gastvrij en in een 
opgeknapte/verbouwde zaak weer gasten te ontvangen. In de gevallen waar de gemeente 
signalen ontvangt dat er vraagtekens zijn bij de financiering van deze verbouwingen, wordt daar 
(als het Bibob-beleid van toepassing is) bij de vergunningaanvragen extra op gelet.  

NB:  de ontvangen signalen laten ook zien dat het oppakken daarvan niet zonder meer mogelijk is. 
Het verkopen van mondkapjes tegen beduidend hogere prijs is bijvoorbeeld op zichzelf niet 
verboden. Uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn er wel grote 
vraagtekens bij te zetten. 

Zicht krijgen op - doorpakken 
Er wordt ook gekeken, mede op basis van de signalen, of er specifieke branches zijn die nu extra 
gevoelig zijn. De horeca heeft het bijvoorbeeld zwaar te verduren en voor hotels is het 
bijvoorbeeld voorstelbaar dat zij meer vraag krijgen om een verkeerd soort gasten onderdak te 
bieden. Ook ten aanzien van de taxibranche is alertheid geboden. De taximarkt mist de omzet die 
voortvloeit uit de Luchthaven Schiphol, congressen, evenementen e.d. Taxibedrijven gaan 
mogelijk failliet. Zodra de markt weer aantrekt, is alertheid geboden dat (de partijen achter) deze 
bedrijven weer de markt betreden, waarbij oude verplichtingen worden omzeild met katvangers 
en ondoorzichtige bedrijfsstructuren. 

Als er signalen komen rond specifieke branches wordt bezien of het wettelijk mogelijk is om het 
instrument van de vergunningplicht tijdelijk in te zetten op die branches en dan alleen voor 
bedrijfsovernames of het starten van een nieuw bedrijf. 

Met de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers is veel geld gemoeid. Hier is alertheid van 
de gemeente geboden als het gaat om de verwerking van de aanvragen. Vanuit het LIEC/RIEC is 
hier ook aandacht voor. Met het team dat voor de verwerking van de ondersteuningsaanvragen 
verantwoordelijk is, wordt gekeken hoe misbruik kan worden voorkomen. 

Communicatie 
Voor de brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, BIZ'en en vergelijkbare organisaties 
wordt informatie beschikbaar gesteld voor de nieuwsbrieven voor hun leden met informatie over 
de coronacrisis en de relatie met ondermijning (wees alert, waar kunnen signalen worden gemeld 
e.d.). 

De contacten met maaltijdbezorgdiensten worden ingezet om de bezorgdiensten te vragen 
waakzaam te zijn dat hun diensten niet ten tijde van de coronacrisis voor bezorging van andere 
zaken wordt gebruikt. 
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De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie/Amsterdam is benaderd met de vraag om extra alert 
te zijn op verdachte vastgoedtransacties en aandelentransacties (bedrijfsovernames). Ook in de 
richting van curators die bij de afwikkeling van faillissementen zijn betrokken, zal een oproep 
worden gedaan alert te zijn op ondermijnende activiteiten. 

RIEC AA 
Het RIEC heeft het initiatief genomen om met een  online  bewustwordingscampagne ondernemers 
in Amsterdam-Amstelland te bereiken en een belangrijke boodschap af te geven: laat je niet 
verleiden door crimineel geld in deze tijden van crisis. De Tactische Stuurgroep RIEC AA is akkoord 
met het conceptidee en momenteel wordt gewerkt aan nadere uitwerking. Zo wordt nagedacht 
over welke partij(en) de beste afzender van een dergelijke boodschap zijn en wat de precieze 
inhoudelijke content wordt. Ambitie is om de boodschap toe te spitsen op ondernemers en 
handelingsperspectief (o.a.: welke steunmaatregelen zijn er) mee te geven. Dit is maatwerk. De 
boodschap kan ondernemers bijvoorbeeld helpen signalen van ondermijnende criminaliteit te 
herkennen en aan te geven waar er melding gedaan kan worden. 

Ten besluit 
Het effect van de coronacrisis op ondermijning is tijdig onderkend. Er wordt binnen de gemeente, 
bij het RIEC en met/door partners gewerkt aan het vergroten van de alertheid, het ophalen en 
duiden van signalen en waar mogelijk ook het oppakken daarvan. In de komende weken zal dit 
verder worden uitgewerkt, aangevuld en versterkt. 

Ik houd u hiervan in de komende tijd graag op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

4#  
icy  

a sema 
Burgemeester 
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