
Deel 10:
De Zwakke Schakel in de 

RIEC-aanpak



• De ontruiming en sloop Fort Oranje was alleen mogelijk ondersteuning rechtspraak.

• Afgelopen tien jaar greep rechtspraak op cruciale momenten in en voorkwam daarmee
dat de gemeente haar onteigeningsplan kon voltooien.

• Sinds 2017 lijkt dit anders te zijn.

• Rechtbank Zeeland-West-Brabant maar ook de Raad van State gaven de gemeente
ondanks de hiervoor beschreven evidente onrechtmatigheid van de aanpak vrij spel bij
de ontruiming en de sloop.

• Een mogelijke verklaring: gebruik van psychologische beïnvloedingstechnieken waarvan
op 7 juni 2017 gehouden minisymposium onderdeel uitmaakt.

• De gebruikte technieken domineerden de afgelopen tien jaar steeds de werkwijze van
beleidsmakers en politici.

• Argumenten werden vervangen door psychologische manipulatie. Hier volgt een
reconstructie.



• De WOB-stukken en de IFV-evaluaties geven een inkijk in de frustratie die bij het 
bestuur leefde doordat Fort Oranje en Divine zich juridisch bleef verzetten.

• De verschillende projecten strandden daardoor bij de rechter. 

• Bij andere RIEC-projecten speelde dit probleem kennelijk minder 

• Dit is begrijpelijk omdat weinig burgers over de middelen en capaciteiten beschikken 
om zich tegen de onbeperkte mankracht en middelen van de staat te verdedigen 
hetgeen per definitie een asymmetrische strijd is. 



• Daarom moest dit bij het project Bloedkoraal radicaal anders.

• Engel moest dit keer verslagen worden.

• Dit was de reden om de Gemeente Zundert te voorzien van ondersteuning
vanuit de ministeries en vooral de Veiligheidsregio.

• De zaak moest nu serieus aangepakt worden.



• Dit was ook de sfeer die onder de projectdeelnemers leefde: Engel moest 
gezamenlijk verslagen worden.

• In het hierboven al besproken verslag van de Taakcommandantenoverleg op 5 
juni 2017 is te lezen dat de eigenaar en zoon hele slimme mensen zijn die 
precies weten hoe het werkt.

• Het doel zou zijn om zich voor 15 miljoen euro uit te laten kopen. 



• In de IFV-evaluatie uit 2019 zijn gelijkstrekkende opmerkingen te lezen.
• Je laat een kleine gemeente in zijn eentje niet opboksen tegen Engel die de

stad Rotterdam op de knieën kreeg.



• Om een nieuwe nederlaag te voorkomen moest de zwakke schakel in het proces,
namelijk de rechtspraak meegenomen worden in het proces.

• Bij de kick-off meeting van Bloedkoraal op 31 oktober 2016 was daarom vooraf al
voorzien in een miniconferentie Integrale aanpak ondermijnde criminaliteit op
vakantieparken.



• Uiteindelijk heeft dit minisymposium op 7 juni 2017 plaatsgevonden.



• Het IFV-rapport beschrijft dat de rechter een belangrijke rol speelde bij het slagen
van de ontruiming en sloop.

• Bij een ongunstige uitspraak van de rechter zou deze casus zeer waarschijnlijk als
een plumpudding zijn ingestort.

• Het wordt als dan ook als een grote overwinning beschouwd dat sinds juni 2017 alle
juridische gevechten zijn gewonnen.



• Om dit resultaat te behalen bespaarde de veiligheidsregio kosten noch moeite en huurde
spindokter Jack de Vries van het PR-bureau Hill & Knowlton in.

• Volgens de website kregen zij de opdracht om de voorbereiding van de overname van het
beheer en de ontruiming van Fort Oranje te ondersteunen.

• Dit deed zij door het negatieve beeld over de aanpak in de media te doen kantelen en regie
te krijgen op de berichtgeving. Het artikel werd onlangs van de website verwijderd.



• De opdracht bestond voorts uit het positief beïnvloeden van stakeholders en daarmee ook
de voortgang van het proces te borgen.

• Het probleem hierbij was volgens Jack de Vries dat bestaande wetgeving niet voorzag in
een aanpak om als overheid een camping(bedrijf) over te nemen.

• Daarom was het een proces dat juridisch, politiek en communicatief zeer zorgvuldig
doorlopen moest worden.

• Het PR-bureau claimt bijgedragen te hebben aan de succesvolle overname van het
beheer van de camping waarbij het artikel specifiek noemt dat de gemeente in alle
juridische procedures in het gelijk is gesteld. Een van de stakeholders is de rechtspraak.



• Ondanks de cryptische omschrijving is duidelijk wat de opdracht aan Jack de Vries was:
hoe neem je de stakeholders mee in een onrechtmatige – een bevoegdheid daartoe
ontbreekt immers - overname en sluiting van Fort Oranje?

• Een van deze stakeholders is de rechtspraak. Het antwoord daarop is de inzet van
psychologische manipulatie.

• Dit instrument kwam de afgelopen tien jaar steeds meer in zwang om irrationeel beleid
door te drukken.

• De kern van deze techniek is dat beleidsmakers hun politieke keuzes niet meer verdedigen
met argumenten maar een beroep doen op cognitieve hersenprocessen.

• PR-bureaus als Hill & Knowlton zijn ervaren in dit soort processen.



• De inzet van psychologie door de overheid om burgers te beïnvloeden is niet nieuw.
Verschillende ministeries zetten al tientallen jaren gedragswetenschappers in.

• De doorbraak kwam met het handboek Public Policy Nudges van Richard H. Thaler uit
2008 dat een kader biedt voor beleidvorming met de toepassing van psychologische
technieken.

Psychologie en beleid



• Dit boek werd door beleidsmakers en
politici wereldwijd enthousiast omarmd.

• Thaler sprak in 2009 ook in Nederland
bij de jaarlijkse WRR-lezing onder de
veelzeggende titel De overheid als
keuzearchitect?



• Thaler ontving in 2017 de Nobelprijs voor zijn bijdrage aan de
gedragseconomie.

• Nudges vormt de basis voor een verschuiving in de benadering van de
burger.

• Hij betoogt dat mensen systematisch irrationeel zijn.



• In 2011 kwam de WRR op basis van Thaler zelf met het handboek voor beleidsmakers
Hoe mensen keuzes maken: de psychologie van het beslissen.

• Het boek richt zich op beleidsmakers en politici en geeft een samenvatting van nuttige
manipulatietechnieken.



• Het boek merkt over Nudges op dat dit een brede interesse gewekt heeft voor de
psychologische kanten van sturing, ook onder beleidsmakers die op zoek zijn naar
een nieuwe list om onoplosbare beleidsopgaven door te drukken.



• De kern van de techniek is het uitgangspunt dat keuzes niet tot stand komen op
basis van rationele afwegingen maar enkel het resultaat zijn van onbewuste
processen.

• Het boek toont de zwaktes in ons brein en welke emoties aangesproken moeten
worden om deze processen ongemerkt te beïnvloeden richting de gewenste keuze.

• Waarom een overheid nog pogingen zou moeten doen om haar burgers nog met
argumenten tot andere keuzes zou bewegen als we niet vrij zijn in deze keuzes.



• De auteurs waarschuwen dat de toepassing van deze beïnvloedingstechnieken niet mogen
leiden tot een afglijden naar kwalijke vormen van manipulatie.

• Het doel heiligt niet de middelen. Sommige vormen van manipulatie zijn moreel
onaanvaardbaar.

• De overheid moet volgen Thaler afzien van beleid dat zij publiekelijk niet kan of wil
verdedigen.

• Als bepaalde vormen van sturing het daglicht niet kunnen verdragen, begin er dan niet
aan.





Vraag: nam de overheid deze waarschuwing voldoende 
serieus?

• Zoals we hierboven bij Fort Oranje zagen, heiligt bij de RIEC-aanpak het doel de middelen.

• Dit geldt ook voor de inzet van deze manipulatietechnieken om onrechtmatig beleid te
kunnen doorzetten.

• Hierna zullen de technieken die het RIEC gebruikte om de rechtspraak te beïnvloeden.

• Rechters zijn net als andere mensen niet immuun voor deze vorm van beïnvloeding.



Rechterlijke beïnvloeding bij Fort 
Oranje



• Hoe neem je de rechtspraak mee in het proces bij de onrechtmatige ontruiming van Fort
Oranje? Dat was de opdracht aan spindokter Jack de Vries.

• In de eerste plaats door proactief stakeholdermanagement en proactief mediabeleid.

• Strakke beeldregie., beelden van de burgemeester met uniformen op de achtergrond, het
verspreiden van persberichten.



• Het RIEC bestaat grotendeels uit pr-
medewerkers.

• De meeste vacatures voor het RIEC
hangen samen met communicatie,
criminologie en gedragswetenschap.



• In het mediabeleid gebruikte het RIEC een aantal manipulatieve technieken die hier kort
aangestipt worden.

• In de eerste plaats werd Fort Oranje tot een morele kwestie gemaakt.

• De machteloze overheid tegenover een slimme huisjesmelder die misbruikt maakt van
weerloze kwetsbare mensen.

• Zonder een feitelijke onderbouwing werd het beeld verspreid dat de controle kwijt was en
drastisch ingrijpen onvermijdelijk zou zijn.



• Door een kwestie moreel te maken wordt een affectieve reactie uitgelokt.

• Morele oordelen zijn zo sterkt affectief geladen dat maar weinig mensen uit eigen beweging
hun eerste intuïtieve oordeel door logisch redeneren herzien.

• Het primaire denkproces wordt uitgeschakeld. Dit heeft tot gevolg dat de ontvanger een
moreel oordeel velt dat achteraf met daarbij bedachte redenen gerechtvaardigd wordt.

• Een geschikt middel om de rechtspraak te beïnvloeden.

• De boodschap van de gemeente was: we doen het voor de mensen.





Het gebruik van dramatische beelden speelt een belangrijke rol.
• Dat het RIEC deze werkwijze hanteert, zagen we ook bij de presentatie aan de Zundertse

gemeenteraad daags voor de aankondiging van de sluiting.

• De raad moest net als de rechtspraak meegenomen worden in het proces zonder inhoudelijk op
subject of object in te zoomen.

• Dat gebeurde door het tonen van sfeerbeelden waarmee een beroep op emoties gedaan wordt.

• Vervolgens was het de opgave om bewustwording en het inbeelden van een niet gewenst
voorland met een indringende rapportage en sfeerbeelden.

• Dit is ook een NLP-techniek waarmee aan de ontvanger een opdracht gegeven wordt. Een call
to action.



• De gemeenteraad kreeg een serie afbeeldingen te zien met alarmerende situaties
van hennepplantages, een verkeerd aangesloten gasfles en slechte
woonomstandigheden.

• Juridische argumenten en ter zake doende feiten worden hierbij zorgvuldig
vermeden.





• Ook in de verschillende rechtszaken is een beroep gedaan op deze technieken. Wie het 
verweer van de gemeente bekijkt, vindt vooral emotie.

• De gemeente deed in de eerste plaats aan beeldvorming door Engel neer te zetten als 
een afkeuringswaardig individu.

• Dit is een duidelijke vorm van framing, een krachtig instrument tot beïnvloeding



• Zo bestond de conclusie van antwoord van de gemeente in het kort geding op 31 augustus
2017 voor de helft uit krantenartikelen uit Rotterdam en sfeerbeelden van Fort Oranje.

• De juridische argumenten zijn weinig steekhoudend, spelen een ondergeschikte rol in de
verdediging en proberen vooral bestaande wetgeving op te rekken om de handelwijze van de
gemeente te legitimeren.

• Zoals hiervoor al besproken, wisten de betrokkenen dat een bevoegdheid voor de overname
ontbrak.





• Ook de invloed van priming mag niet onderschat worden.

• Mensen worden onbewust geactiveerd. Door te denken aan bepaald gedrag is de kans
al vergroot dat dit ook wordt uitgevoerd.

• Priming kan via elke vorm van communicatie plaatsvinden, zowel via de media als
middels bijeenkomsten zoals een minisymposium.





• Als onderdeel van een proactief stakeholder management werden tijdens het
minisymposium op 7 juni 2017 tussen de taskforce/RIEC en de rechtspraak verschillende
presentaties getoond.

• Hoewel Kasper Hermans onder ede verklaarde dat zeker over Fort Oranje gesproken is
bevatten de algemene presentaties slechts indirecte verwijzingen naar Fort Oranje.

• Een aantal slides zijn ook na een kort geding niet vrijgegeven.





• Aan de rechtspraak werd dramatische schildering van de ondermijnende criminaliteit met
sprekende sfeerbeelden en de daarvoor bedachte oplossingen door een integrale aanpak
getoond zonder een juridische en wetenschappelijke onderbouwing of context.

• Hoogleraar Jan Brouwer van de Universiteit Groningen noemde de aanpak van
ondermijnende criminaliteit een politiek frame zonder een feitelijke basis.

• In de aan de rechters getoonde presentatie worden recreatieparken genoemd als locaties
waar de onderwereld zich met de bovenwereld vermengen.





• Dit vormt op zichzelf een ontoelaatbare beïnvloeding omdat de door de sprekers verdedigde
aanpak gebruikt werd tegen Fort Oranje en de aanwezigen wisten dat hieruit rechtszaken zouden
volgen waarover zij moesten oordelen.

• Met dit soort bijeenkomsten doet de taskforce/RIEC zowel aan priming als andere vormen van
psychologische manipulatie.

• Door de machteloosheid van de overheid te benadrukken, worden rechters onbewust deelgenoot
gemaakt van het probleem waar zij een oplossing voor kunnen bieden.

• De beïnvloeding ging nog verder.

• Het minisymposium bestond uit een algemeen deel en een deel waarbij kleine groepjes met
elkaar in discussie gingen. Hiervoor gebruikte de gemeente een presentatie van 5 slides om haar
probleem aan de rechter duidelijk te maken.













• Deze slides benadrukken nogmaals de machteloze positie van de gemeente met als
uitgangspunt verongelijktheid dat het niet lukt om de camping te sluiten.

• Alternatieve oplossingen zijn in dit frame bij voorbaat uitgesloten.

• Vanzelfsprekend kan achteraf niet vastgesteld worden in hoeverre deze beïnvloeding een
rol gespeeld heeft bij de ongunstige uitspraken en vonnissen doch de schijn van
vooringenomenheid had voorkomen moeten worden.

• Dan kan hier tot slot nog de deelname van de Raad voor de Rechtspraak aan het door
voormalig burgemeester van Tilburg en hoofdrolspeler bij de aanpak Fort Oranje Peter
Noordanus opgezette Strategisch Beraad Ondermijning genoemd worden waarmee de
rechtspraak deelgenoot gemaakt is in de integrale aanpak.





• Onlangs overleed Cees Engel na tientallen jaren
doelwit geweest te zijn van een overheid die
hem tegen elke prijs wilde overwinnen.

• De mediastrategie die deze strijd begeleidde
belast zijn nagedachtenis met een onterecht
imago als kwaadaardige huisjesmelker.

• Engel procedeerde niet omdat hij recalcitrant
was maar hij kon niet tegen onrechtvaardigheid.

• Hij kon dan ook niet accepteren dat de overheid
een oneerlijke strijd voerde.

• Ook als samenleving mogen we niet rusten in
een overheid die de wet als een vrijblijvend
advies beschouwt zoals we dat zien bij de
aanpak van Fort Oranje.

• De rechtspraak draagt hierin een grote
verantwoordelijkheid.
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