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Minister JenV  

  

Najaarsbrief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit 

     
 

 
  

1.     Aanleiding 

Elk jaar sturen we in het najaar een brief over de stand van zaken in de aanpak 

van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Ook dit jaar doen we dat voor 

het Commissiedebat (gepland op 10/11) en de begrotingsbehandeling JenV zodat 

de Tweede Kamer op de hoogte is van de voortgang.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met verzending van de brief.  

 

3.     Kernpunten 

De brief gaat in op de stand van zaken van de aanpak, langs de hoofdlijnen zoals 

geformuleerd in uw brief over de aanpak dit voorjaar: voorkomen, verstoren van 

het verdienmodel & doorbreken van criminele netwerken, bestraffen en 

beschermen. Dit gaat hoofdzakelijk over eerder ingezet beleid. Daarnaast wordt 

de verdeling van de coalitieakkoordgelden bekend gemaakt (summier in de 

hoofdbrief, uitgebreid in bijlage 2) en gaan we in op monitoring & 

verantwoording. De brief wordt vergezeld door een aantal bijlagen. 

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

De brief bevat in de bijlage 1 een toelichting op de kabinetsbrede aanpak van 

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Dit is onder andere een uitwerking 

van de afspraken uit het coalitieakkoord. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen 

van moties, toezeggingen & wetgevingsoverzicht. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

-  In de financiële bijlage (bijlage 2) wordt de Kamer geïnformeerd over de inzet 

van de middelen die met de ontwerpbegroting 2022 beschikbaar zijn gesteld 

volgens het kader “Beleidskeuzes uitgelegd” op basis van de werkwijze zoals 

vastgesteld in de Comptabiliteitswet artikel 3.1 (CW3.1);  

-  In de brief en bijgevoegde financiële bijlage wordt de Kamer ook geïnformeerd 

over de verdeling van de coalitieakkoordgelden Rutte IV die vanaf 2023 

beschikbaar komen ten behoeve van de aanpak van georganiseerde criminaliteit;  

-  In 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over de inzet van de 

coalitieakkoordmiddelen aan de hand van het kader “Beleidskeuzes uitgelegd” 

(CW3.1) met de nadere onderbouwing op de doeltreffendheid, doelmatigheid en 

de evaluatie van de investeringen.  
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4.3 Juridische overwegingen 

De brief geeft ook updates over de stand van zaken van een aantal 

wetgevingstrajecten. Er staan geen nieuwe wetgevingstrajecten in.  

 

4.4 Krachtenveld 

De brief wordt afgestemd met de politie, het Openbaar Ministerie, de leden van de 

Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning en de Ministeriële Commissie Aanpak 

Ondermijning. Daarnaast is de brief in een eerder stadium gedeeld met de 

adviseurs van de leden van het Strategisch Beraad Ondermijning.  

 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 


