
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van Tweede Kamer, 

 
Onder verwijzing naar een eerdere brandbrief van 16 september jl. over de zorgen rond de 
groeiende drugseconomie en de benodigde aanpak van ondermijning, sturen wij, als 
(regio)burgemeesters, VNG, NGB en G40 u deze brief.  
 
Tijdens de algemene politieke beschouwingen is er in uw Kamer uitgebreid gesproken over dit 
thema. De omstandigheden gaven daar helaas ook alle aanleiding toe. De moord op advocaat Derk 
Wiersum vorige week heeft ons geschokt en is - naast het persoonlijk leed dat dit heeft veroorzaakt - 
een grove inbreuk op onze rechtsstaat.  
 
Op 19 september jl. heeft uw Kamer een motie aangenomen om tot een landelijk interventieteam te 
komen dat als taak heeft de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te 
bestrijden. Voor ons zijn drie zaken van essentieel belang om een dergelijk team effectief te laten 
zijn. Daarom vragen wij u hier aandacht aan te besteden tijdens de financiële beschouwingen.  
 
In de eerste plaats zal dit team structureel gefinancierd moeten worden uit extra middelen, teneinde 
langdurige inzet van dit team te borgen. Uit bestaande inzet kan dit niet gerealiseerd worden zonder 
dat dit ten koste gaat van de reeds bestaande integrale aanpak of de (basis) politiezorg. Het zou dan 
juist de versterking die uit is gegaan vanuit de eenmalige ondermijningsgelden teniet kunnen doen 
(100 miljoen euro uit het ondermijningsfonds). Capaciteit van politie, OM, belastingdienst, FIOD etc.  
uit deze regionale samenwerking trekken, kan niet de oplossing zijn om dit complexe probleem aan 
te pakken. Wij steunen dan ook de minister van justitie en veiligheid als hij zegt dat hier extra 
middelen voor moeten worden vrijgemaakt.  
 
In de tweede plaats gaan wij ervan uit dat een dergelijk interventieteam onderdeel wordt van de 
nationale politie, zodat de aansluiting met (inter)nationale, regionale en lokale aanpakken en de 
(basis)politiezorg  geborgd blijft. Alleen dan kunnen we echt tot een versterking van de aanpak 
komen, waarbij strafrecht, fiscaal recht en bestuursrecht elkaar blijvend versterken op de 
verschillende niveaus.  
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Tot slot denken wij dat met dit interventieteam nieuwe stappen kunnen worden gezet in een 
versterkte repressieve  bestrijding van de groeiende drugseconomie in ons land. Tegelijkertijd vergt 
de aanpak, zoals wij al eerder stelden, van alle betrokkenen continue aandacht en een lange adem. 
Daartoe is een brede, langdurige integrale inzet van preventie tot repressie nodig.  Het belang van 
het structureel maken van een ondermijningsfonds (of een andere wijze van structurele financiering 
van de integrale aanpak van ondermijning) blijft dan ook onverminderd groot om een dergelijke 
brede benadering vorm te kunnen blijven geven.  
 
Onze rechtsstaat verdient het beschermd te worden tegen de inbreuken die de georganiseerde 
criminaliteit keer op keer tracht te plegen. Wij roepen u dan ook op om extra middelen vrij te maken 
om dit interventieteam te bekostigen en te bezien hoe de integrale aanpak structureel versterkt kan 
worden. 
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