SIGNALEN VAN ONDERMIJNENDE
CRIMINALITEIT IN DE SIERTEELT

Arbeidsuitbuiting via
uitzendbureaus

Administratie
De arbeidsmigrant beschikt niet over de eigen (reis)documenten.
Huisvesting
De arbeidsmigranten worden met velen bij elkaar gehuisvest
zonder dat daar de nodige voorzieningen voor zijn ingericht.
Flexwerk
De arbeidsmigranten zijn dusdanig snel en flexibel beschikbaar
dat onredelijke werktijden van hen gevraagd worden.
Werken bij ziekte
Een arbeidsmigrant moet ook werken wanneer hij ziek is.

Maatregelen
Ga in zee met uitzendbureaus die goed bekend staan. Kies dus
de grote partijen of partijen die zich hebben gespecialiseerd in
een bepaalde richting en waarbij je de controle hebt over de
voorwaarden.
Sluit een contract af met het uitzendbureau, waarin in ieder
geval voorwaarden zijn opgenomen over het volgende:
•
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht;
•
Huisvesting vindt plaats conform de EU-norm;
•
Controle op echtheid van identiteitsdocument is verplicht;
•
Het uitzendbureau legt een verklaring over dat conform
Nederlands recht wordt uitbetaald en gewerkt.

Bezoekers die korte tijd in en/of nabij het pand verblijven
Wanneer drugsproductie en/of handel plaatsvindt vanuit een pand
komen bezoekers (afnemers en/of producenten) vaak voor kortere
tijd bij het pand; om de planten even water te geven, de laboratorium
installatie te controleren of een hoeveelheid drugs te kopen of af te
leveren.
Auto’s die langsrijden of (korte tijd) parkeren
Bezoekers van drugspanden kunnen in de auto langsrijden of (kort)
parkeren in de omgeving van het pand. Soms is sprake van inzittenden die bekend zijn bij politie. Ook kan sprake zijn van drugshandel
in of om de auto. Hierbij kan zichtbaar zijn dat personen voor korte
tijd in- of uitstappen.

Betaling
De betaalwijze en boekhouding van het uitzendbureau doen vermoeden dat de arbeidsmigrant niet volgens de geldende wet- en
regelgeving wordt uitbetaald voor het verrichte werk.
Afspraken
Het uitzendbureau is niet professioneel georganiseerd en komt
afspraken (vaak) niet na.

Drugscriminaliteit
Maatregelen
Stel een gedragscode op of scherp de gedragscode aan
waarin o.a. nadrukkelijk wordt vermeld dat het in bezit
hebben of gebruik maken van alcohol en drugs niet op het
terrein is toegestaan.

Opvallend telefoongedrag
Medewerkers op de productievloer die opvallend veel bellen, foto’s
van etiketten maken om door te sturen of regelmatig even korte tijd
van de werkvloer weglopen. Ook het gebruik van meerdere telefoons
of PGP telefoons is verdacht. Deze telefoons worden voornamelijk
door criminelen gebruikt en uitgegeven aan personen die voor hen
smokkelen.

Maak medewerkers bewust van het risico en de herkenning van signalen.
Stimuleer de meldingsbereidheid van medewerkers die
(vermoedens van) misstanden zien. Richt een interne
meldlijn in of promoot het gebruik van Meld Misdaad Anoniem.

Luxe levensstijl
De ondernemer vertoont een luxe levensstijl die niet vanuit hun
inkomsten of bedrijfsomzet bekostigd kan worden. Er kan sprake
zijn van het gebruik van luxe goederen zoals merkkleding, sieraden
(horloges) en dure/luxe auto’s. Ook kan het voorkomen dat deze personen grote contante geldbedragen op zak hebben, disproportioneel
aan hun omzet.
Beveiligingsmaatregelen
In sommige gevallen beveiligen criminelen de locaties waar zij drugs
produceren, opslaan en/of verhandelen. Denk hierbij aan het plaatsen van camera’s, hekken, rolluiken, etc. Met name wanneer dergelijke beveiligingsmaatregelen worden genomen op plaatsen waar dit
niet thuis lijkt te horen, kan dit een signaal zijn. Een concreet voorbeeld hiervan is een sociale huurwoning waar camera’s hangen bij
alle in-/uitgangen, terwijl je er van uit kan gaan dat de bewoners niet
enorm vermogend zijn.

Drugstransport

Eénpitters met een riante levensstijl
Bedrijven met één bloemenlijn en één vrachtwagen, waarvan de
eigenaar een zeer riante levensstijl heeft, is verdacht.
Verhandelen via fusten
Bedrijven die veel verhandelen via fust. Fusten zijn lastig te controleren en worden daarom veel gebruikt onder criminelen. Handelen in
fusten kan ook een manier zijn om belasting te ontduiken.
Vaste inkoop van bloemen
Bedrijven die vaste kwantiteit bloemen afnemen ongeacht de prijs.
Doordat (drugs)criminelen voornamelijk zijn geïnteresseerd in het
witwassen van geld, maakt de prijs van de bloemen minder uit.
Bestuurlijke druk
Werknemers van bedrijven proberen invloed uit te oefenen op lokaal
beleid of bestuurders hebben nauwe banden met ondernemers, wat
kan leiden tot bijvoorbeeld corruptie of omkoping.

Maatregelen
Maak medewerkers bewust van het risico en de herkenning
van signalen.
Stimuleer de meldingsbereidheid van medewerkers die (vermoedens van) misstanden zien. Richt een interne meldlijn in of
promoot het gebruik van Meld Misdaad Anoniem.

Fraude,
witwassen en
ﬁnancieel
beïnvloeden

Geen bedrijfsactiviteit
Bij het klassieke witwassen is waar te nemen dat er geen klandizie is
bij een bedrijf, maar wel omzet wordt opgegeven aan de Belastingdienst. Een signaal hiervan kan zijn dat een onderneming maar blijft
voortbestaan zonder noemenswaardige klandizie of bedrijfsactiviteit.

Zwart geld uitgeven
Deelname aan illegale bingo’s of illegaal gokken met grote sommen
geld in een bedrijfsbox, illegaal gok café of op andere bijeenkomsten
waar zwart geld in omgaat.

Wel/niet aanslaan op kassa
Niet alles wordt aangeslagen op de kassa of er worden juist extra
dingen aangeslagen. Beide verschijningsvormen duiden op het verhullen van de werkelijke bedrijfsinkomsten. Dit kan een signaal zijn
van witwassen, met name wanneer er te veel wordt aangeslagen. Te
weinig aanslaan kan een signaal zijn van belastingontduiking door
middel van een gedeeltelijk ‘zwarte’ omzet.
Voorkeur contante betalingen
Contante geldstromen zijn zeer moeilijk te achterhalen
en daarom aantrekkelijk binnen het criminele circuit.
Wanneer bij een onderneming enkel contant afgerekend
kan worden, kan dit een signaal zijn dat men inkomsten
buiten de administratie wil houden.
Uitzonderlijke financiering van lokale initiatieven
Bijvoorbeeld de voetbalclub, plaatselijke kerk
(disproportioneel aan iemands inkomen).

Maatregelen
Richt een screeningsprocedure voor je klanten in. Controleer of de klant is die
die zegt dat hij is. Gebruik hiervoor een onafhankelijke, betrouwbare bron,
zoals bijvoorbeeld het KvK. Toets hierbij ook of de klant al langer in de sector
werkt en/of het logisch is dat hij producten afneemt.
Maak medewerkers bewust van het risico en de herkenning van signalen.
Stimuleer de meldingsbereidheid van medewerkers die (vermoedens van)
misstanden zien. Richt een interne meldlijn in of promoot het gebruik van
Meld Misdaad Anoniem of de ‘Meld een vermoeden’ app binnen de gemeente.
Bewaak de veiligheid van de medewerkers door ze onder andere bewust te
maken van mogelijk crimineel handelen en het risico om verleid te worden en
betrokken te raken.

