
Ondermĳ ning in politiek-bestuurlĳ ke context
Ondermijning Wat kun je doen?

Ondermijning app

Wat wordt er gedaan?Vormen van ondermijning

Ondermĳ ning betekent grofweg de vermenging van de onder- en bovenwereld. Crimi-
nele organisaties maken gebruik van legale voorzieningen uit de ‘bovenwereld’. In de 
politiek-bestuurlĳ ke context wordt ondermĳ ning ook wel ‘de sluipende bedreiging van de 
integriteit van het openbaar bestuur’ genoemd. Ondermĳ ning is een breed begrip dat 
betrekking kan hebben op wietteelt, motorbendes, mensenhandel, fraude, witwassen enz. 

De Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politiek ambtsdragers is 
mogelĳ k gemaakt met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrĳ ksrelaties, directie Democratie en Bestuur, Afdeling Politieke 
Ambtsdragers en Weerbaarheid.

In aanraking komen met ondermĳ ning kan 
veel indruk maken. Het is daarom verstan-
dig dit in eerste instantie te bespreken met 
anderen. Dit verstevigt je eigen positie 
en integriteit. Ondermĳ ning kun je onder 
andere bespreken met de burgemeester, 
je eigen fractie, met de griffi  er en/of de 
politie. Het is ook mogelĳ k om anoniem 
ondermĳ ningszaken te melden. Dit kan 
bĳ  ’stichting M (meld misdaad anoniem)’ 
tel. 0800-7000. Je kunt ook terecht bĳ  de 
vertrouwenslĳ n tel. 0800-2800200. Daar 
krĳ g je anoniem advies en ondersteuning. 
Daarnaast  bestaat ook de mogelĳ kheid 
om aangifte te doen bĳ  de politie.

Wat weet jĳ  al over ondermĳ ning? In de 
app test je jouw kennis met een quiz. Met 
de kennisbank van de app kom je meer te 
weten over de verschillende onderwerpen 
van ondermĳ ning. Vooral: ‘ondermĳ ning 
algemeen‘, ‘bestuurlĳ ke weerbaarheid‘ 
en ‘signaleren en melden‘ zĳ n belangrĳ ke 
onderwerpen om kennis van te nemen.

Er zĳ n verschillende instanties die zich 
inzetten voor de bestrĳ ding van ondermĳ -
ning. Je hebt het OM, de politie, de burge-
meester, het VNG en het RIEC-LIEC. Zoals 
links te lezen valt, pakt iedere instantie 
ondermĳ ning op een andere manier aan.

In de politiek-bestuurlĳ ke context neemt 
ondermĳ ning drie verschillende vormen 
aan: bedreiging, omkoping en infi ltra-
tie. Het is belangrĳ k om deze vormen te 
kunnen herkennen, om te waken voor 
beïnvloeding. 

Bedreiging: Alle vormen van ge-
weld of agressie waarmee crimi-
nelen besluitvormingsprocessen 
proberen te beïnvloeden. 

Omkoping: Alle vormen van verlei-
ding waarmee wordt geprobeerd, 
met fi nanciële- en niet fi nanciële 
middelen, invloed uit te oefenen 
op het besluitvormingsproces. 

Beïnvloeding: Alle manieren 
om te participeren in het lokale 
openbaar bestuur, met doel om 
besluitvormingsprocessen te beïn-
vloeden met crimineel oogmerk.

Let op: ondermĳ ning is NIET  
‘risico van het vak’! Elke 
vorm van ondermĳ ning moet 
serieus worden genomen.

Wie pakken 
ondermĳ ning aan?

Openbaar ministerie & politie
Het OM pakt middels strafrech-
telĳ ke procedures en de hulp 
van de politie ondermĳ ning aan.

Burgemeester
De burgemeester kan (in hoever-
re de wet dat toelaat) persoons-
gegevens delen met andere 
gemeenten en politie/OM om 
ondermĳ ning te bestrĳ den.

VNG
VNG maakt zich sterk voor een 
georganiseerde overheid om 
ondermĳ ning te bestrĳ den.

RIEC-LIEC
Het RIEC-LIEC verbindt informa-
tie expertise en krachten in de 
bestrĳ ding tegen ondermĳ ning.
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