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Red flags bij criminele inmenging

In het onderzoeksproject ‘Red flags bij criminele inmenging’ ontwikkelden we tools om  
bedrijven weerbaarder te maken tegen criminele inmenging. We spreken van criminele 
inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of facili
teiten van gewone, goedwillende bedrijven. Deze factsheet geeft een overzicht van de  
risico's op en signalen van criminele inmenging in de transport en groothandels. 

Logistieke processen rondom transport
bedrijven en groothandels zijn kwetsbaar 
voor crimineel misbruik. Door gebruik te 
maken van transport of hier ongezien op 
mee te liften krijgen criminelen de moge
lijkheid illegale goederen zoals drugs  
en wapens te verplaatsen. Ook is de  
tijdelijke opslag van producten kwetsbaar 
voor diefstal met hulp van binnenuit. 

Deze factsheet zoomt in op de kwetsbare 
activiteiten in de branche, hoe criminelen 
er voet aan de grond krijgen en aan welke 
signalen dit proces kan worden herkend. 

Tijdelijke opslag en kwetsbare producten .
•  Georganiseerde diefstal uit tijdelijke opslag  

met hulp van binnenuit de organisatie.
•  Verkoop door of diefstal bij groot handels van 

producten die criminelen nodig hebben, zoals 
chemicaliën, kweeklampen, laboratorium
benodigdheden. 

'Directie transportbedrijf 
hangt jaren cel boven 

hoofd voor drugssmokkel’ 
(Algemeen Dagblad,  

16 april 2018)

‘Fruithandel doelwit  
van criminelen na  
onderschepping  

400 kilo coke, afpersers  
dreigden met liquidatie’  

(Brabants dagblad,  
19 september 2019)

'Het moet  
gewoon van intern komen, 
100%. Het kan niet zo zijn  

dat iemand gewoon een loods 
binnenloopt, exact weet  

dat ze dat moeten pakken  
en weg moeten zijn. Dat  

geloof ik gewoon  
echt niet.'

Het gebruik van transportcapaciteit. 
•  Ongemerkt meeliften op transporten, zoals  

de import van tropisch fruit en export  
van bloemen. 

•  Illegale goederen laten vervoeren  
door een nietsvermoedend transportbedrijf. 

Wat in de branche trekt criminelen aan?
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Hoe krijgen criminelen voet aan de grond?
Criminelen krijgen voet aan de grond door diensten 
bij bonafide transportbedrijven en producten bij  
groothandels af te nemen. Om dit ongezien te laten 
gebeuren, worden soms ook persoonsleden om
gekocht of gericht geïnfiltreerd in de onderneming.  
Deze aspecten maken dat criminele inmenging  
sneller plaatsvindt: 

Wat zijn Red Flags van criminele inmenging in de groothandels- en transportbranche? 

BIJ HET BEDRIJF OF DE TRANSPORTMIDDELEN… 
  worden sporen van inbraak aangetroffen zonder  
dat er goederen lijken te ontbreken. 

  wordt ingebroken met hulp van binnenuit. 
  worden verdachte bewegingen gesignaleerd  
(spotters en uithalers). 

 DE KLANT… 
  heeft een sterk afwijkend/opvallend verzoek ten 
opzichte van reguliere klanten. 

  houdt een ongeloofwaardig verhaal rondom  
de aanvraag. 

  kan kritische vragen niet of niet sluitend beantwoorden.
  doet ingewikkeld over overeenkomsten en garant
stellingen. 

  heeft nadrukkelijk de wens om met veel cashgeld  
te betalen. 

  heeft de nadrukkelijke wens om anoniem zaken te doen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van een tussenpersoon. 

  met opvallende verzoeken komt op momenten  
van drukte. 
 is een recentelijk opgerichte onderneming. 
  is bijzonder geïnteresseerd in risicovolle goederen
stromen zoals tropisch fruit. 
  geen of weinig kennis heeft over de branche waarin 
deze zegt te werken. 
  heeft bijzondere interesse in goederen die een  
criminele toepassing hebben.

ALS WERKNEMERS (OF ONDERNEMER)...
  privé worden benaderd met opvallende vragen over 
het bedrijfsproces. 
  afwijkend gedrag vertonen van wat te verwachten is 
binnen hun functie. 
  aanwezig zijn op plekken of tijden binnen het be
drijf zonder daar te hoeven zijn. 
  zich opeens een luxe levensstijl kunnen veroorloven 
(dure auto, sierraden).
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Geen kritische vragen 
stellen of kritische hou
ding waar dat gezien 
de klant(vraag) wel 

op zijn plaats is. 

Onoplettendheid  
of laksheid bij  

(personeel van)  
het bedrijf. 

Men accepteert  
sterk afwijkende  

en verdachte klant
verzoeken. 

Bij bijzonderheden 
of drukte worden 

procedures en con
trolehandelingen niet 
of minder gevolgd .

Omkoping,  
inti midatie of  

vergaande druk  
op (personeel van) 

het bedrijf. 

4
Ontoereikende checks 

and balances, of 
checks and  

balances worden on
voldoende nageleefd.

Beperkte kennis  
over welke producten 

nodig zijn voor  
criminelen  

7Beperkte kennis over 
welke transportlijnen 

bijzonder kwetsbaar zijn 
voor crimineel misbruik, 

zoals tropisch fruit. 

8
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