
Aanpak ondermijnende criminaliteit 
De georganiseerde criminaliteit ondermijnt onze rechtsstaat en zet de veiligheid van onze samenleving onder grote druk. De overheid pakt dit keihard aan. 
Criminele bendes worden opgerold en illegale winsten afgepakt. Kwetsbare wijken krijgen steun en er is hulp voor jongeren die dreigen af te glijden 
naar het criminele circuit. De aanpak van ondermijnende criminaliteit kost tijd, menskracht en geld. Daarom investeert de overheid hier net zoals 
in voorgaande jaren fors in. Deze afbeelding laat zien welke maatregelen de overheid de komende jaren neemt en wat ze kosten.

€ 524 
miljoen in 

2022 waarvan 
€434  
structureel Drie pijlers

1 Gerichte maatregelen
Criminele geldstromen 
Geld dat criminelen met misdaad verdienen pakken we af.

Open economie sluiten voor criminelen 
Nederland heeft een uitstekende infrastructuur voor handel. Criminelen mogen 
hier niet van profiteren. Daarom wordt de aanpak in de havens, op Schiphol en 
bij andere logistieke knooppunten versterkt.

Voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan 
Met een krachtige lokale aanpak voorkomen we dat jongeren de criminaliteit 
in gaan. We bieden hen meer perspectief op een betere toekomst.

Gezag in de wijk
Daarmee kunnen instanties zoals de reclassering en Zorg- en Veiligheidshuizen 
zichtbaarder aanwezig zijn in de wijken.

Regionale versterkingen
Criminelen doen hun vuile werk lokaal en regionaal in havens, vakantieparken 
en boerenschuren. Daarom is een regionale aanpak de basis van de strijd 
tegen ondermijning.

Handhaving van verboden op lachgas en designerdrugs
Er komt nieuwe wetgeving om de verboden op lachgas en designerdrugs 
in te voeren.

Versterken internationale aanpak
Criminaliteit houdt niet op bij de grens. Geld en drugs gaan de hele wereld over. 
Dat vraagt om meer en beter samenwerken met andere landen.

2 Versterking keten
Politie

Openbaar Ministerie
en rechtspraak

Bijzondere 
opsporingsdiensten
FIOD, Belastingdienst, Douane 
en Koninklijke Marechaussee

Forensische opsporing

3 Bescherming en veiligheid
Weerbaarheid togaberoepen

Bestuurlijke weerbaarheid
Gemeenten moeten hun rol bij de 
aanpak van ondermijning goed en 
veilig kunnen uitvoeren.

Veiligheid in de gevangenis 
en bij het vervoer 
van gevangenen

Extra capaciteit voor de
Koninklijke Marechaussee 
en politie voor bewaken 
en beveiligen


