
 

Ondermijningsrisico’s voor gemeenten bij de toewijzing van opvanglocaties voor 

Oekraïense vluchtelingen 

 

 

Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn meer dan 56.000 vluchtelingen uit Oekraïne 

geregistreerd bij Nederlandse gemeenten. Om de opvang snel te organiseren, worden naast 

publieke ook private locaties door de gemeente gehuurd of aangekocht, zoals leegstaande 

kantoorpanden, hotels en vakantieparken. Dit kan een goede oplossing bieden, maar alertheid is 

geboden.  

 

Gemeenten lopen het risico dat ook malafide partijen zich aanbieden. Met dit artikel willen de 

partners van de Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen gemeenten 

ondersteunen in hun taak door te wijzen op mogelijke risico´s en handvatten te bieden hoe 

hiermee om te gaan.  

 

Welke risico’s kunnen er spelen? 

 

Gezien de grote aantallen vluchtelingen en de vraag naar opvanglocaties, wordt van gemeenten 

gevraagd om snel te handelen (Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners, 4 april 2022). 

Vanuit de intentie om daadkrachtig op te treden, is het risico aanwezig dat bestemmingsplan-

procedures, vergunningsprocedures en screening- en toetsingsprocedures onder druk komen te 

staan. Helaas zijn er malafide partijen die van de situatie misbruik willen maken door op deze 

verminderde alertheid in te spelen. Bij het selecteren van locaties krijgen gemeenten hierdoor 

mogelijk te maken met aanbieders met andere bedoelingen dan het opvangen van vluchtelingen.  

Denk hierbij aan ondermijnende gevolgen als: 

 Vluchtelingen die worden uitgebuit door malafide partijen die een verdienmodel in hen 

zien. Bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting, mensenhandel en illegale prostitutie.  

 Locaties die worden gebruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fiscale misdrijven 

en misbruik van allerlei (sociale) regelingen of subsidies.  

 

Praktijkvoorbeelden 

Voorbeeld 1 

Een gemeente twijfelt achteraf of zij door de snelheid juist heeft gehandeld bij de toewijzing 

van een opvanglocatie die is aangeboden door een bepaalde partij. Ook vragen zij zich af op 

welke wijze zij met deze mogelijk malafide partij om moeten gaan binnen hun gemeente na de 

opvang van de Oekraïners. 

 

Voorbeeld 2 

Een situatie waarin op eigen initiatief van een ondernemer opvang aangeboden wordt en ook 

deels al plaatsvindt. Dit terwijl de locatie volgens de gemeente niet in de plannen past om deze 

mensen op te vangen gezien eerdere afspraken die zijn gemaakt met het dorp. Hier loopt 

bovendien nog een procedure vanwege eerdere vestiging van arbeidsmigranten die volgens de 

gemeente onwettelijk was. 

 

Voorbeeld 3 
In een gemeente staat een hotel te koop. Er heeft zich een koper gemeld die, voordat de koop 
gesloten is, het pand al bij de gemeente aanbiedt om tijdelijk vluchtelingen te huisvesten. De 
gemeente heeft dringend opvangplaatsen nodig en wil snel met deze potentiële nieuwe 

eigenaar in zee gaan. Ook heeft de potentiële nieuwe eigenaar aangegeven om na de opvang 
van vluchtelingen, de locatie te willen gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten of 
zorg. De verwachting is dat dit ook in de contractonderhandelingen meegenomen gaat worden. 
Binnen de gemeente hebben meerdere afdelingen, met onderling verschillende opdrachten, 
van doen met deze contractonderhandelingen: team veiligheid (ondermijning) en 
projectgroepen met de opdracht om z.s.m. opvanglocaties beschikbaar te krijgen. Als hier niet 
zorgvuldig mee omgegaan wordt in contracten, bestemmingsplan-wijzigingen en vergunningen 

(Bibob), weet je niet wat je als gemeente in huis haalt. 
 



 

Ondanks de politieke en maatschappelijke wens om snel te handelen, willen de partners betrokken 

bij de landelijke aanpak van ondermijning in de vastgoedketen gemeenten bewust maken van 

deze risico’s. Dit met het doel om ondermijnende gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Hoe kun je als gemeente met deze risico’s omgaan?  

 

Zoals gezegd is voor de opvang van de grote stroom vluchtelingen binnen gemeenten vaak 

snelheid geboden. Het is daarbij van belang dat gemeenten de instrumenten die zij tot hun 

beschikking hebben om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan zorgvuldig blijven toepassen. 

 

 Allereerst door in te zetten op een goede informatiepositie bij de selectie van 

opvanglocaties. De informatie is vaak versnipperd over verschillende afdelingen en 

instanties. De informatiepositie rond integriteit van aanbiedende partijen kan worden 

verbeterd als binnen het team dat werkt aan de selectie en contractering van huisvesting 

in een vroegtijdig stadium ook medewerkers uit de openbare orde en het 

veiligheidsdomein worden betrokken. 

 

 Vervolgens door het (conform beleid) uitvoeren van screeningsactiviteiten, die ook 

mogelijk zijn vanuit de rol als civiele partij (binnen de beginselen van behoorlijk bestuur). 

En het uitvoeren van een UBO-toets bij vennootschappen en stichtingen. Verder kan, 

indien van toepassing, gebruik worden gemaakt van Bibob-toetsing. Is snelheid van 

belang? Zorg dan als gemeente dat een screening of toetsing achteraf nog mogelijk is en 

wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld door clausules met eventueel ontbindende voorwaarden op 

te nemen. Op deze manier wordt de kans verkleind dat gemeenten in een later stadium 

alsnog te maken krijgen met ondermijnende problematiek. 

 

In het webdossier Vastgoedcriminaliteit heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid kennis en voorbeelden gebundeld om crimineel gebruik van vastgoed te 

voorkomen, te herkennen en aan te pakken. Er is informatie te vinden over 

verschijningsvormen van vastgoedcriminaliteit, bestuurlijke bevoegdheden, 

screeningsmogelijkheden van huurders, het opstellen van een huurovereenkomst, toezicht 

houden en het herkennen en melden van vastgoedcriminaliteit. 

 

 Het is raadzaam voor gemeenten om vooraf duidelijk omschreven te hebben wat er van de 

aanbiedende partij wordt gevraagd. Een aanbiedende partij dient in ieder geval te 

beschikken over de volgende informatie en zal dit ook direct moeten kunnen aanleveren: 

bewijs van eigendom van het pand (middels koopovereenkomsten/leveringsaktes), een 

volledig onderbouwde financiering (door middel van bijv. leningsovereenkomsten, 

herkomst vermogen etc.) en een UBO-verklaring (o.a. aandelenregister). 

 

 Wanneer het een niet bekende locatie betreft en er gerede twijfels bestaan over de 

betrouwbaarheid van de verhuurder of uitbater, is het verstandig om dit in het lokale 

driehoeksverband met het Openbaar Ministerie en de politie te bespreken. 

 

 De RIEC’s ondersteunen o.a. gemeenten in het tegengaan van en weerbaarder maken 

tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Zij kunnen adviseren in zaken waarin 

mogelijk sprake is van malafide partijen en praktijken.  

 

 Het is aan te raden om in (huur-)contracten die worden afgesloten met aanbieders van 

opvanglocaties, opschortende of ontbindende voorwaarden op te nemen, evenals een 

integriteitsclausule (zoals naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam). Met deze 

toevoegingen houdt een gemeente grip en kan naderhand alsnog worden ingegrepen 

mochten er wantoestanden blijken. 

 

 Tot slot: hou na toewijzing van een locatie contact en zorg dat er regelmatig toezicht 

wordt gehouden om andere risico’s als mensenhandel en arbeidsuitbuiting te voorkomen of 

op tijd te signaleren. Om medewerkers van opvanglocaties bewust te maken van de 

risico’s van mensenhandel/uitbuiting en waar ze naartoe kunnen met signalen, is de 

volgende infographic gemaakt: Kennisplatform Ondermijning 

https://hetccv.nl/onderwerpen/vastgoedcriminaliteit/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/782


 

 

Wat is de Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen? 

 

Het LIEC faciliteert de Landelijke Aanpak van Fenomenen via Landelijke Fenomeentafels (LFT´s). 

Dit is een samenwerkingsvoorziening naar initiatief van het brede offensief tegen georganiseerde 

ondermijnende criminaliteit (BOTOC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

LFT’s richten zich op het versterken van de aanpak van regio-overstijgende fenomenen van 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Binnen de LFT’s werken zowel publieke als private 

partijen integraal samen aan drie resultaten: 

 

1. Het vergroten van kennis en expertise over de ondermijningsaanpak; 

2. Het signaleren en adresseren van knelpunten in de aanpak; 

3. Het creëren van nieuwe handelingsperspectieven tegen de ondermijnende criminaliteit. 

 

De LFT Ondermijning in de vastgoedketen is in het najaar van 2021 gestart. In het voorjaar van 

2022 is de opdracht voor deze LFT vastgesteld door het Landelijk Strategisch Overleg (LSO). De 

opdracht van deze LFT legt de focus op: 

 

1. Malafide verhuur (tegengaan misbruik gelegenheidsstructuren) 

2. Malafide speculatie/transformatie binnen commercieel vastgoed 

3. Informatiedeling/data 

 

Doel van dit artikel is om gemeenten bewuster te maken van mogelijke ondermijningsrisico’s en 

tips te geven wat te doen in deze vaak ingewikkelde situaties. Meer informatie over de LFT’s kunt 

u vinden op de website van het LIEC: Landelijke Fenomeentafels Ondermijning | Maatregelen en 

documenten | RIEC-LIEC Informatie- en Expertisecentrum 

 

https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/landelijke-fenomeentafels-ondermijning
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/landelijke-fenomeentafels-ondermijning

