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De maatschappelijke opgave

Per 1 september 2020 is de ProgrammadirecteurGeneraal Ondermijning (DGO) aangesteld met
– conform de wens van de Tweede Kamer – de
opdracht om gedurende twee jaar de aanpak
van ondermijning naar een hoger plan te tillen.
DGO wil in gezamenlijkheid met de partners een
stevig fundament leggen voor een gezamenlijke
structurele, meerjarige aanpak. Hierin bouwt
DGO voort op de waardevolle aanjaagrol die
het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)
en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) in de
afgelopen jaren hebben vervuld. DGO is in de
positie om trajecten internationaal, nationaal,
(inter)departementaal en interbestuurlijk
extra kracht bij te zetten. Insteek is dat het
DGO fungeert als katalysator voor versterking,
versnelling, vernieuwing en verduurzaming van de
ondermijningsaanpak. DGO wil deze kans samen
met de partners invullen, op basis van een gedeeld
gevoelde urgentie voor de maatschappelijke
opgave, gedeeld eigenaarschap en gedeelde
verantwoordelijkheid.

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
heeft zich de afgelopen decennia stevig geworteld
in de Nederlandse samenleving, vooral dankzij
grote sommen crimineel geld. Deze gelden zijn
hét middel voor criminelen om hun machtsbasis
uit te bouwen en onder de radar te blijven.
Intimidatie en geweld worden niet geschuwd en
er worden lucratieve financiële constructies en
regelingen benut. Drugsproductie en –handel is
daarbij het dominante criminele verdienmodel.
Om de georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit en de ontwrichtende effecten op de
samenleving die hiervan uitgaan terug te dringen,
moeten we ons richten op het verstoren van de
dominante criminele verdienmodellen en de
randvoorwaarden die Nederland zo aantrekkelijk
maken voor georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit. Dat is de maatschappelijke opgave,
waar we ons, met alle betrokken partners, de
komende jaren hard voor moeten maken.

Werkprogramma
In de komende twee jaar willen we dan ook – in
nauwe samenwerking met de partners – het
fundament leggen voor een gezamenlijke,
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meerjarige aanpak. Het fundament voor meer duurzame en ‘evidence based’
aanpak en gezamenlijke slagkracht. Het fundament voor een sterk, flexibel
netwerk waarmee de georganiseerde misdaad bestreden wordt vanuit de
bovenwereld. Dit met het oog op een aanpak waarin we elkaar nog beter
weten te vinden en ons voordeel doen met de kennis en expertise die we
werkende weg samen opdoen. Het fundament bouwen we met elkaar op uit
de volgende twee lagen:
1 Een brede maatschappelijke coalitie en een krachtige
interdepartementale en interbestuurlijke infrastructuur: lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal;
2 Een solide kennissysteem en een lerende overheid als basis van een
effectieve, wendbare aanpak.
De maatschappij staat – zoals gezegd – voor de doorlopende opgave om de
georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende, ondermijnende effecten
ervan op de samenleving terug te dringen. Terwijl we werken aan een
breed fundament voor de aanpak van ondermijning, gaan we daarnaast
ook intensief aan de slag op enkele inhoudelijke thema’s, waarmee we een
belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van ondermijning. In de
looptijd van DGO willen we in samenwerking met de partners op de volgende
vijf maatschappelijke deelopgaven impact maken:
1 Preventie en sociale weerbaarheid versterkt: het sterker verankeren van
preventie en weerbaarheid binnen de brede aanpak van ondermijning;
2 Versterkt ondermijningsbeleid: beleid en wetgeving gericht op het
wegnemen van criminogene gelegenheidsstructuren met als doel om de
criminele verdienmodellen structureel te bemoeilijken;
3 Een innovatief en effectief Multidisciplinair Interventieteam (MIT):
het beter (in)zicht verkrijgen in/op het criminele systeem van de
internationale georganiseerde criminaliteit ten aanzien van de bedreiging
van de democratische rechtstaat en de nationale veiligheid, zodat we

beter in staat zijn rake klappen uit te delen aan het adres van criminele
netwerken en hun bedrijfsprocessen, gelegenheidsstructuren en (inter)
nationale verdienmodel;
4 Criminele geldstromen terugdringen: criminele geldstromen en
witwassen aanpakken;
5 Bewaken en beveiligen versterkt: bescherming van hen die in de front
linie een essentiële rol vervullen in de aanpak van georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit, zoals officieren van justitie, rechters, politie
medewerkers, advocaten, (kroon)getuigen, journalisten en burgemeesters.

Organisatie
Het Programma DGO bestaat uit een kern van medewerkers die direct
werkzaam zijn voor DGO. Daaromheen is een grote schil van medewerkers die
werkzaam zijn bij een ander DG, maar wel voor DGO werken op gerelateerde
dossiers of relevante kennis en ervaring hebben. De programmaorganisatie is
ingericht volgens het principe van ‘grenzeloos samenwerken’ waarbij ‘mensen
en middelen’ over en weer maximaal gedeeld worden met aanpalende JenVonderdelen, maar ook met andere partners via detacheringen om de verbinding
– onder meer met de uitvoeringspraktijk – te versterken en de aanwezige
kennis en expertise te benutten. De DGO stuurt op integrale beheersing
van de programmaportefeuille en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit
en afstemming met de betrokken partijen. Het MT DGO bestaat uit de DG
Ondermijning, drie programmadirecteuren Ondermijning, de directeur Politieel
Beleid en Taakuitvoering (DGPenV) en de directeur Nationale Crisisbeheersing
(NCTV). De ondermijningsaanpak vraagt ten principale een externe, naar
buiten gerichte focus. Het MT is in haar sturing en individueel gericht op actieve
betrokkenheid van en samenwerking met partners. Een belangrijk gremium
hierbij is het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Ambtelijk opdrachtgever
is de SG JenV. De Bestuursraad JenV heeft een rol als klankbord en is ‘bond
genoot’ in het grenzeloos samenwerken en realiseren van de opgave.
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Financiën
Het budget voor DGO bestaat op dit moment (voor een nieuw RA) voor
namelijk uit gelden vanuit het Bestuurlijke Offensief Tegen Ondermijnende
Criminaliteit (BOTOC), structurele ondermijningsgelden uit het kabinet Rutte
III en afpakgelden.
Het totale budget is:
• 2021: 207 miljoen
• 2022: 175 miljoen
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