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Ten geleide

Dit boek bevat het onderzoeksverslag van wat in de wandeling 'georganiseer-
de misdaad' heet. Een eenvoudig onderzoekgebied met duidelijke wegwijzers
bleek het niet te zijn. Hoe meer we namelijk rondkeken en ons in de proble-
matiek verdiepten, des te minder begrepen we wat `georganiseerde misdaad'
eigenlijk is of zou kunnen zijn. Wat we wel begrepen, was dat er nogal wat
ondernemende lieden zijn, die door het stelselmatig plegen van wetschendin-
gen een ruim tot zeer ruim inkomen pogen te verdienen. Vanuit onze agnos-
tische opstelling ten opzichte van het oorspronkelijke thema zijn we vervol-
gens in zekere zin afgedaald naar een eenvoudiger uitgangspunt: de misdaad-
onderneming. Dit verschafte ons een naar menselijke maat voldoende her-
kenbaar raamwerk, waarbinnen we het doen en laten van de misdaadonder-
nemers beter konden begrijpen. We hebben dan ook geen verdere poging on-
dernomen om onze waarnemingen in het moeizaam hanteerbare begrippen-
harnas van de `georganiseerde misdaad' te wringen. Wetenschap zoekt im-
mers naar helderheid en eenvoud, die zich slecht verdraagt met deftige taal,
dure woorden en andere vormen van zwaarwichtigheid. We hopen dan ook
dat de lezer dit onderzoeksverslag leest als een in gewoon Nederlands ge-
schreven leesboek over misdaadondernemingen hier te lande.

Veel lezers uit het opsporings- en vervolgingsveld (en misschien ook daar-
buiten) zullen bij de beschrijvingen van de zaken denken een en ander te
herkennen. We hebben gepoogd dit herkenningsverlangen zo veel mogelijk te
dwarsbomen door stelselmatig bijkomende omstandigheden te verdraaien
zonder overigens aan de kernwaarheid van het beschrevene iets af te doen.
Het gaat trouwens niet om deze of gene persoon, maar om structuren en de
opbouw van misdaadondernemingen. In dit opzicht is de inhoud van het boek
van strategische aard. De `man in het veld', ongeacht of hij nu politieman nf
misdadiger is, zal hier geen beschrijving van concrete technieken ter verbete-
ring van zijn ambacht aantreffen. Dit laatste ter geruststelling van politie en
justitie: de misdadiger die van de inhoud van dit boek nog iets zou kunnen
leren, zou voor een opname in ons onderzoek nimmer in aanmerking komen.

Op deze plaats past vanzelfsprekend een woord van dank. Een opsomming
van alle personen die voor ons tijd hebben vrij gemaakt en ons inzicht op dit
gebied verruimd en verdiept hebben, kunnen wij vanwege de lengte daarvan
niet geven. Tal van politiebureaus, de Centrale Recherche Informatiedienst
en de arrondissementsparketten stonden steeds voor ons open. Daarnaast
kregen we uiterst waardevolle ondersteuning van ambtenaren van de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die ons geholpen hebben inzicht te krijgen
in de financiële achtergronden van de onderzochte misdaadondernemingen.
Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van het Centraal Landelijk In-
formatiepunt Milieudelicten van het Ministerie van VROM voor hun hulp bij
het onderdeel `afvalstoffenhandel'. Tot slot willen we de bijdrage van dr.
Guus Rbell aan het onderzoek vermelden. Creatief en puntig heeft hij de
analyse van het merendeel van de bedrijfsmatige misdaadzaken voor zijn
rekening genomen.
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Samenvatting

Dit WODC-rapport geeft een verslag van het onderzoek naar misdadige on-
dernemers in Nederland op het gebied van fraude, verdovende middelen en
afvalstoffenhandel. In het rapport wordt geen poging gedaan om een sluiten-
de defmitie te geven van `georganiseerde misdaad', zoals vele criminologen
jarenlang hebben geprobeerd. Georganiseerde misdaad wordt beschouwd
vanuit het ondernemingsperspectief. Daarom gaat het hier niet om de vraag:
`Wat is de georganiseerde misdaad?', maar: `Hoe gaan ondernemende misda-
digers door middel van misdaadondernemingen op de voor hen winstgevende
markten te werk?' Zij kunnen worden vergeleken met wettige ondernemers.
Beiden doen pogingen om een bepaalde marktpositie te veroveren, investeren
op lange of korte termijn om die positie te behouden, zoeken contacten op
de arbeidsmarkt en proberen hun bedrijf winstgevend te maken. Een belang-
rijk verschil tussen de wettige ondernemer en de ondernemende misdadiger
betreft natuurlijk de aard en techniek van de handel, waarmee laatstgenoem-
de zich bezighoudt: verdovende middelen, overtreding van belastingwetten en
subsidieregelingen, bedreiging en intimidatie, moord en het wegsluizen van
op onwettige wijze verkregen gelden naar landen met een bankgeheim.

Het rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onder-
werpen: harde en zachte verdovende middelen; ondernemingsvormen in de
verdovende-middelenhandel; criminele en `witte' dienstverlening, d.w.z. dien-
sten verleend door de bovenwereld (bv. het wettige bedrijfsleven of de advo-
catuur); randvoorwaarden van de marktomgeving; witwasserijen; flessentrek-
kerij; koppelbazerij; afvalstoffenhandel; BTW-fraude; EG-fraude; illegale
geldstromen; valsdrukkerij; `incassobureaus'; illegaal gokken; bankovervallen
en zwendel met beleggingen en internationale kredieten.

De voor het rapport gebruikte informatie komt van diverse geschreven en
mondelinge kennisbronnen: politiedossiers, gesprekken met rechercheurs en
officieren van justitie, rechtbankdossiers en gegevens van de belastingdienst,
het kadaster en de kamer van koophandel.

De functionele marktgebieden die voor de misdadige ondernemer winstge-
vend kunnen zijn, worden voor een groot deel bepaald door de wet en door
de vereisten en mogelijkheden van de `marktomgeving'. We onderscheiden
aan de hand daarvan de (verboden-)goederen-/dienstenmarkten en de crimi-
nele dienstenmarkt. De eerstgenoemde betreft verdovende en stimulerende
middelen en (gedeeltelijk) bedrijfsmatige misdaad. De dienstenmarkt ten
behoeve van de misdaad kan worden onderverdeeld in:
a. De eigen dienstenmarkt. Toegankelijkheid tot de dienstenmarkt van de

`onderwereld' is een noodzakelijke voorwaarde om een misdaadonder-
neming duurzaamheid en een minimale omvang te geven. Iedere beroeps-
misdadiger is afhankelijk van inlichtingen over nieuwe (criminele) gelegen-
heden, hetgeen betekent dat hij deel moet uitmaken van het `personele
netwerk' van de onderwereld. Zonder `informatiedienstverlening' is zelfs
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het beroepsmatige inbreken niet makkelijk vol te houden. Daarnaast is er
de personeelsmarkt: het kunnen beschikken over betrouwbare personen
voor bijzondere deeltaken, zonder dat deze personen deel uitmaken'van de
onderneming zelf. In feite bestaat de toegankelijkheid tot de interne dien-
stenmarkt uit het kunnen beschikken over de kennis/vaardigheden van
medemisdadigers. Personeelsbeschikbaarheid is een van de belangrijkste
groeifactoren voor de onderneming.

b. De dienstenmarkt van de bovenwereld. Bij een groeiende omzet of han-
delsbereik worden diensten uit de bovenwereld van toenemend belang, al
was het alleen maar om zich de politie/justitie van het lijf te houden (mis-
daadondernemers kunnen tot de betere (betalende) klanten van de advoca-
tuur gerekend worden). Daarnaast vereisen bepaalde ondernemingsvor-
men, vooral de bedrijfsmatige misdaad, voor hun welslagen diensten van
de bovenwereld: misleidende boekhouding, fiscale adviezen, oprichting van
rechtspersonen e.d. Voorts zijn er de `handelsoverschotten', die wegge-
werkt moeten worden door middel van witwasoperaties. Tenslotte kan het
nodig zijn om belangrijke personen om te kopen, bv. opsporingsambtena-
ren, douaniers, (plaatselijke) politici enz.

Het uitgangspunt van de `misdaadondernemer' veronderstelt dat laatstge-
noemde voor zijn winstoogmerk als een rationele ondernemer te werk moet
gaan. Wil hij met de geringste inspanning de grootst mogelijke winst behalen
en zijn ondernemersplaats behouden, dan zal hij evenals de gewone onder-
nemer rekening moeten houden met een aantal marktvereisten en daarop
vanuit zijn `economische nis' organisatorisch moeten inspelen. Dit impliceert
voor hem de primaire bedrijfsnoodzaak: voorkom strafrechtelijke/fiscale be-
wijssporen. Voor de misdaadondernemer betekent dit dat hij: geen adressen,
afspraken, telefoonnummers en handelsresultaten kan opschrijven (bewijs-
rechtelijk is niets zo gevaarlijk als schriftelijk bewijsmateriaal); geen gebruik
kan maken van openbare communicatiemiddelen (de strafwet staat - onder
bepaalde omstandigheden - het afluisteren van telefoongesprekken en het
openmaken van brieven toe); geen toegang heeft tot de geldmarkt (krediet-
faciliteiten vormen een belangrijke groeifactor voor een onderneming, maar
geldinstellingen vragen jaarrekeningen, boekhouding of, ten behoeve van ver-
haal, zekerheden, ongeveer het laatste dat de misdaadondernemer kan ver-
^schaffen); en geen personeel kan werven in het openbaar (bv. in een krant).

Deze beperkingen en de hierdoor in acht te nemen aanpassingen beteke-
nen dat georganiseerde misdaad niet georganiseerder kan zijn dan zijn plaats
in de misdaadmarkt en de marktrandvoorwaarden toelaten. Georganiseerde
misdaad is geen loshangend economisch Fremdkbrper maar een deel van een
bepaalde sociaal-economische marktomgeving.

Van de 46 onderzochte zaken ging het in 19 gevallen om handel in verdoven-
de middelen. Deze misdaadondernemingen kunnen worden geordend naar
grootte, aard van de gezagsopbouw, etniciteit van de deelnemers, of de aard
van de verboden handelswaar.

Van de 19 organisaties handelden er 12 in harddrugs (amfetamine, cocaïne
of heroïne), 4 in softdrugs (marihuana of hasjiesj) en 3 in zowel hard- als
softdrugs. Bij de organisaties die in zachte verdovende middelen handelden,
waren geen leden van etnische minderheden betrokken: alle deelnemers had-
den de Nederlandse nationaliteit. Opvallend bij de Turkse groepen was dat
zij, ondanks de vele gevaarlijke grensovergangen, grote partijen (harde) ver-
dovende middelen bleven vervoeren over de weg, in plaats van vervoer per
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boot (Rotterdamse haven) of per vliegtuig (Schiphol), hetgeen een aanzienlijk
lager risico inhoudt.

In Nederland is de zwaarste strafbedreiging bij in- en uitvoer van harde
verdovende middelen 12 jaar, tegen 4 jaar bij grensoverschrijdende hasjhan-
del. Daarom staat elke organisatie voor een keuze: om met cannabisproduk-
ten dezelfde winst te behalen moet een veel grotere hoeveelheid worden ver-
handeld dan in het geval van harde verdovende middelen. Het eerste vereist
omvangrijke investeringen, vooral op het gebied van vervoer: een boot, de
bemanning, de verzekering en de officiële documenten van de wettige lading
(dekmantelgoederen), enz. Dit heeft de ondernemer af te wegen tegen de
pakkans en het verlies van handelswaar bij inbeslagneming.

Wat de omvang van de ondernemingen betreft: zeven konden beschouwd
worden als `groothandel', acht als middelgrote ondernemingen, één als klein
en in drie gevallen was er sprake van individuele ondernemers. De grote
ondernemingen hadden een duidelijke hiërarchische structuur: een of twee
leiders; een binnencirkel van naaste medewerkers, variërend van vijf tot acht
personen, die speciale taken verrichtten (organiseren van transporten, opslag
van goederen, financieel of juridisch advies geven, bereiden van amfetamine);
en een buitencirkel, variërend van 6 tot 13 personen, die niet direct deel uit-
maakten van de onderneming. Het betreft hier de werkers in het veld: chauf-
feurs, kapitein en bemanningsleden, koeriers, subdealers en 'boodschappen-
jongens'.

In 40% van de ondernemingen was er sprake van bedreiging en geweld; in
de andere gevallen waren de gezagsverhoudingen gebaseerd op vertrouwen,
familiebanden, of een sterk persoonlijk leiderschap. In de middelgrote onder-
nemingen was het leiderschap vaak minder duidelijk: soms een, soms twee
leiders; in andere gevallen ging het om broers of om vrienden die elkaar in
de gevangenis hadden leren kennen of die in dezelfde buurt geboren waren.
De contacten werden indirect gelegd, meestal via kennissen. In één organisa-
tie speelden geweld (moord) en bedreiging een grote rol.

Wat de `etniciteit' van de organisaties aangaat, in de jaren 1970-1980 werd
de heroïnehandel in Nederland voornamelijk beheerst door Chinese groepen.
Later werd deze handelstak verdrongen door die van de Turken, die in staat
bleken betere kwaliteit heroïne aan te voeren in grotere hoeveelheden. Boven-
dien waren de Chinese groepen verzwakt door onderlinge conflicten (drug-
oorlogen) en het wegvallen van verschillende leiders. In dit onderzoek zijn
Turkse en Pakistaanse organisaties onderzocht, die verschillen vertonen wat
betreft gezagsverhoudingen, verwantschap, onderling geweld en handelspatro-
nen. Wat dit laatste aangaat, beschikken de Turken in het thuisland over een
grote toegankelijkheid tot de `produktiebronnen'. Zij verzorgen voorts het
vervoer en in het afzetland beschikken zij door middel van een onoverzichte-
lijk netwerk van koffiehuizen over een goede afzet. Voor het vervoer blijken
zij personeelsmatig over voldoende hulpkrachten te beschikken om deze ge-
voelige keten te verzorgen. De Pakistaanse verdovende-middelenhandel wordt
op straffe wijze vanuit Pakistan tot in Nederland gecontroleerd door de grote
Pakistaanse ondernemers. Laatstgenoemden handelen in Nederland niet met
een grote ondernemer, die zich zelfstandig zou kunnen opstellen, maar met
een aantal kleinere, die allen het gezag in Pakistan (moeten) erkennen. Wan-
neer rekening en verantwoording moet worden afgelegd, vallen de slachtof-
fers niet in Nederland, maar in de noordelijke hooglanden van Pakistan. Bij
de Turken was er geen leider(sgroep) die `ontbood'. Als er gestraft moest
worden, dan werd er ter plaatse geschoten (tien moorden).
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Wat de internationale contacten betreft, waren er vier Nederlandse organisa-
ties die nauwe banden hadden met Colombiaanse verdovende-middelenorga-
nisaties.

Onzes inziens moet de aandacht gevestigd worden op een belangrijk ver-
schil tussen de leiders van middelgrote en grote misdaadondernemingen, nl.
het vermogen van de laatstgenoemden om het handelsmodel van de boven-
wereld na te bootsen. Hun handel verloopt achter de dekmantels van rechts-
personen. Het onvermogen om binnen een bovenwereldmodel te handelen
maakt het voor middelgrote ondernemingen vrijwel onmogelijk om grotere
goederen- en geldstromen te beheersen.

In bedrijfsmatige misdaad werden 21 zaken onderzocht, betreffende koppel-
bazerij, geld wit wassen, afvalstoffenhandel, zwendel met beleggingen en in-
ternationale kredieten, flessentrekkerij, EG-fraude (inzake landbouwproduk-
ten) en BTW-fraude (inclusief goudsmokkel). De organisaties die betrokken
waren bij BTW-fraude, hadden connecties met verdovende-middelenorganisa-
ties.

De grondeis van bedrijfsmatige misdaad is het vermogen om zich als een
`bovenwereldbedrijf' te gedragen. Daarbij gaat het niet alleen om het tech-
nisch kunnen beheren van het bedrijfskapitaal, maar ook om het plannen op
langere termijn en het overzien van een vertakte handel en een beleggings-
structuur.

Enige belangrijke verschillen tussen de organisaties in bedrijfsmatige mis-
daad en die in de verdovende-middelenhandel zijn: (a) de grondige markt-
kennis, die alle ondernemers in bedrijfsmatige misdaad hadden; (b) alle on-
dernemingen, op een familiebedrijf na, hadden een hiërarchische structuur
met een absolute leider; (c) de ondernemingen waren beter georganiseerd en
hadden de beschikking over bekwaam personeel op het gebied van belasting-
en handelsrecht; (d) er was sprake van weinig geweld (in slechts één geval
werden medewerkers die de organisatie ontijdig wilden verlaten, onder grote
druk gezet); (e) bezien vanuit het oogpunt van winst behalen, waren de be-
drijfsmatige misdaadondernemingen veel succesvoller.

Qua bedrijfsgrootte vertoonden de ondernemingen in de verdovende-mid-
delenhandel en in de bedrijfsmatige misdaad een overeenkomst: het meren-
deel kon als middelgroot worden beschouwd.

De risico's die genomen moeten worden in bedrijfsmatige misdaad, zijn
aanzienlijk minder dan in de verdovende-middelenhandel: verscholen achter
een ingewikkeld netwerk van BV's, is het moeilijk om de misdaadondernemer
te vervolgen. Bovendien is de strafbedreiging beduidend minder dan voor
overtreding van de Opiumwet: gevangenisstraffen variëren van drie jaar voor
flessentrekkerij tot negen jaar voor valsmunterij.

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsmatige misdaad is het wit wassen
van geld: door fictieve leningen, valse facturen, valse bedrijfsoverzichten en
winsten uit niet bestaande effectenspeculaties, wordt zwart geld `gewit'. In het
rapport wordt speciaal aandacht besteed aan een Pakistaanse witwasorganisa-
tie, met vestigingen in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, België,
West-Duitsland en Portugal. Het wegsluizen van gelden geschiedt naar de
bekende banken in o.a. Luxemburg, Liechtenstein en Zwitserland.

In sommige gevallen werd (en wordt nog steeds) een belangrijke rol voor
de bestendiging van misdaadondernemingen gespeeld door de overheid (mis-
daadbevorderende rol), vooral inzake de afvalstoffenhandel en het wit wassen
van geld. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor bewijsbare kwade trouw, is
er bij sommige zaken op zijn minst sprake van schuldige nalatigheid. Inzake
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het wit wassen kwamen een verdovende-middelenorganisatie en de belasting-
dienst tot een compromis: de leider gaf f 600.000 op als inkomsten uit de
hasjhandel. De inspecteur aanvaardde dit. Een tweede misdaadbevorderende
rol is de veilheid van de bovenwereld. In dit geval houdt dit de bereidheid in
om diensten en goederen te accepteren of te kopen van criminele organisa-
ties, zolang de prijzen van deze goederen en/of diensten maar onder de
marktprijs liggen.

In de markt der `zware criminelen' werden bankovervallen, vervalsingen, ille-
gaal gokken en `incassobureaus' onderzocht. De term zware criminelen duidt
op `klassieke' onderwereldfiguren, zoals krachtpatsers en geweldsfiguren, die
zich een maatschappelijke plaats en inkomen hebben verworven door hun be-
reidheid om geweld te gebruiken en daarvoor ook de nodige vaardigheden
(en reputatie) hebben ontwikkeld. Daarnaast treffen we ook minder geweld-
dadige personen aan, zoals kleinere verdovende-middelenhandelaren, be-
roepsoplichters, valsemunters enz.

Karakteristiek voor deze markt is dat men hier voornamelijk individuele
ondernemers aantreft (met helpers). Wij zijn geneigd te spreken van een
ondernemerslandschap, waaruit door omstandigheden (marktgelegenheden,
weinig onderbrekingen door gevangenisstraf) en de persoonlijke vaardigheden
van de ondernemers, langduriger ondernemingen kunnen ontstaan.

De groepen bankovervallers hadden wel een hiërarchische structuur, maar
konden toch niet beschouwd worden als een èchte onderneming, ondanks de
langdurige samenwerking. Eén groep werkte heel duidelijk van project tot
project: iedere bedrijvigheid stond in zekere zin op zichzelf. In de tijd tussen
de overvallen was er weinig onderling contact en een ieder trad weer terug in
zijn eigen economische nis: bordeelhouderij en verdovende-middelenhandel.

De cafés en bars deden evenals in de verdovende-middelenhandel dienst
als de plaats van de marktkooplieden in de misdaad. Daar werden de handels-
afspraken en ontmoetingen geregeld en konden de ondernemers hun perso-
neel `werven'.

Een belangrijke rol van de overheid, zoals bij het wit wassen van geld en
de afvalstoffenhandel, zien we ook bij het illegaal gokken (gokken op zich is
niet strafbaar). In Nederland wordt in een aantal gemeenten een gedoogbe-
leid gevoerd ten aanzien van gokhuizen: `niet sluiten indien de openbare orde
niet verstoord wordt', in plaats van `sluiten na drie of zes maanden ter voor-
koming van blijvende vestiging'. De eigenaar van een gokhuis met een ge-
schatte jaaromzet van f 145.000.000, voerde een (gedeeltelijk) witte loon-
administratie voor zijn vaste medewerkers en droeg daarover premies af aan
het ziekenfonds en de bedrijfsverenigingen. Dit ging niet z6 ver dat hij voor
zijn voltallige personeel premies betaalde; het was in elk geval voldoende om
de bedrijfsverenigingen tevreden te houden en een respectabele `voorgevel' te
verkrijgen.

Gesteld wordt dat de wendbaarheid van de misdaadondernemingen zijn even-
beeld zal moeten krijgen in de wendbaarheid van de strafrechtelijke aanpak.
Zo zullen de ondernemingen die met een `bovenwereldfront' werken, niet al-
leen met de `klassieke' politiemethoden moeten worden aangepakt, maar ook
met financiële onderzoekmethoden. Deze financiële aanpak dient echter niet
uitsluitend een taak van de politiële opsporing te zijn; ook de belastingdienst
en de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid behoren hierin een taak te
hebben.
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In de tweede plaats moet er meer worden geïnvesteerd in het versplinterd
houden van de (misdaad)markt en het voorkómen van gevestigde onder-
nemersposities: er mogen geen rustgebieden ontstaan, waarin door misdaad-
ondernemers op langere termijn geinvesteerd kan worden.

In de derde plaats zal bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de
verhouding van de verboden-goederenmarkt ten opzichte van de bedrijfsmati-
ge misdaad. Daarbij dient te worden bedacht dat de kosten-batenverhouding
in de bedrijfsmatige misdaad veel gunstiger is, hetgeen `ingroei' in de laatst-
genoemde bedrijfstak aantrekkelijk maakt voor geslaagde ondernemers van
`klassieke' misdaad.

Tenslotte zal de bestrijding van de ondernemingsgewijze misdaad zich moe-
ten richten op voorkoming van `innesteling' in de bovenwereld. Dit geldt met
name voor de bedrijfsmatige misdaad, die immers verscholen achter en met
behulp van die bovenwereld opereert. Een verstrengeling van belangen tussen
misdaadondernemers en wettige ondernemers verschaft de eerstgenoemden
niet alleen betrouwbare bruggehoofden, zij leidt ook tot de vorming van
moeilijk aanpakbare, duurzame handelsgemeenschappen. Deze beschikken
ten opzichte van de opsporing en vervolging niet zelden over een aanmerke-
lijk juridisch overwicht.
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1 Inleiding

Het is een gemeenplaats dat wij ook op het gebied van de misdaadontwikke-
ling in een steeds ingewikkelder wereld leven. Dit neemt niet weg dat men
zich in het dagelijks leven en in de wereld van schrift en beeld (vaak om
gesprekseconomische redenen) bedient van eenvoudige waarheden, samen-
gebald in herkenbare begrippen. Wie in de zomer van 1989 regelmatig het
nieuws gevolgd heeft, weet dat `de georganiseerde misdaad' tot een van die
eenvoudige waarheden behoort, die bovendien zb tastbaar is geworden dat er
zelfs `de oorlog aan verklaard' kan worden. Dit roept voorstellingen met dui-
delijke onderscheidingen en stereotypen uit de denkwereld van de vermaaks-
industrie op.

Deze eenvoud staat in tegenstelling tot de dagelijkse werkelijkheid, waarin
de feitelijke boef zijn brood bij elkaar moet scharrelen. Dit klinkt natuurlijk
wel heel erg nederig: het gaat in de `georganiseerde misdaad' gewoonlijk wel
om méér dan brood alleen. Dit neemt niet weg dat er binnen deze kringen
best wel eens geen brood op de plank is (of minder dan wordt aangenomen)
of dat het georganiseerde karakter van deze misdaad veel weg kan hebben
van gescharrel op de (misdaad)markt.

In dit verslag van het WODC-onderzoek naar `georganiseerde misdaad'
zullen we de handelende personen op dit gebied in de eerste plaats beschou-
wen als gewone broodwinners, die op hun marktgebied min of meer rationeel
en beroepsmatig ondernemersgedrag ontplooien. Uiteraard werken zij op een
zeer bijzondere markt en kunnen zij moeilijk gerekend worden tot de stoet
der modale broodwinners, wier economische levensloop gewoonlijk slechts
grauwe voorspelbaarheid oplevert. Maar ook het wettelijk werkende `nette'
bedrijfsleven kent zijn kleurrijke avonturiersondernemers. Onze benadering
zal derhalve niet zozeer criminologisch als wel sociaal-economisch van aard
zijn. Niet dè georganiseerde misdaad zal centraal staan, maar de misdaad-
onderneming, gedreven door de ondernemende misdadiger.
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2 Van georganiseerde misdaad naar
misdaadonderneming

Een gevaar dat iedere onderzoeker van een veelzijdig maatschappelijk ver-
schijnsel bedreigt, is de definitiestrijd: het in woorden vatten van het wezen
der dingen. De uitkomsten van deze middeleeuws aandoende scholastische
arbeid op het gebied van `de georganiseerde misdaad' hebben zelden meer
helderheid opgeleverd dan Socrates' doordringende dialogen over het wezen
van de deugd. De door Fijnaut (1985) gegeven overzichtelijke samenvatting
van deze discussies, die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en de laatste
tijd ook in West-Duitsland gevoerd werden, moedigt niet aan om daaraan in
dit verslag het onze bij te dragen. In deze terughoudendheid worden wij
zeker gesterkt door de op dit gebied werkzame Duitse deskundigen. Hoewel
de Duitsers, zoals bekend, voor dogmatische strijdvragen over een aanzienlijk
uithoudingsvermogen beschikken, hebben ook zij na een ruim tien jaar du-
rende definitiestrijd de moed opgegeven (Sielaff, 1983; Rebscher en Vahlen-
kamp, 1988). Een der redenen, waarom de definitiestrijd zowel in de Ver-
enigde Staten alsook in West-Duitsland zo langdurig gaande gehouden werd,
was niet alleen de behoefte aan academische nauwkeurigheid. Ook de nood-
zaak om juridische bevoegdheden, wetgeving en begrotingsgelden op een
nauwkeurig omschreven verschijnsel te richten (Malz, 1985) speelden een
rol.' Hoe moet men een begroting of wetgeving opstellen voor iets onom-
schrijfbaars? Bovendien `kano man nichts ernsthaft bek^mpfen, was nicht de-
fmiert ist' en dus: `was nicht eaistiert, [man] polizeilich gar nicht bekampfen
kann' (Lindlau, 1987).

Evenzeer. zou men zich kunnen afvragen hoe men een verschijnsel kan on-
derzoeken zonder het eerst ondubbelzinnig te hebben omschreven. De moei-
lijkheid is evenwel dat de uiteenlopende definities en omschrijvingen te breed
zijn en onvoldoende onderscheidend vermogen hebben of juist weer te smal
zijn en te veel uitsluiten. In uiteenlopende bronnen treft men definitiepogin-
gen aan door het opsommen van `wezenskenmerken' van `georganiseerde
misdaad' (Lupsha, 1983; Hagan, 1983; Malz, 1985; Kelly, 1987. Voor Neder-
land: Rapport CRI 1988; zie ook Slort, 1988), zonder dat de onderlinge ver-
houdingen en `gewichten' tussen die kenmerken echt duidelijk worden.

Naar onze mening miskennen definitiepogingen de wrijving die bestaat er
tussen het begrippenapparaat van onze taal en de geschakeerde en bonte
werkelijkheid van het dagelijks leven. Erger, deze vragen en benaderingswij-
zen miskennen de werkelijkheid zelf. De beschrijvingen van de loopbanen van
misdadigers laten zien dat zij niet van de ene op de andere dag toetreden tot
`de georganiseerde misdaad', hoewel zij door familiebanden, godsdienst, ge-

In de Verenigde Staten is in de statenwetgeving dit vraagstuk `opgelost', doordat iedere
staat bij wetgeving tegen georganiseerde misdaad zijn eigen omschrijving ontwierp, waar-
door thans zo'n twintig definities in omloop zijn (Abadinsky, 1981).
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boortestreek of straatjeugdachtergronden gemakkelijker in een (beroepsmati-
ge) misdaadgroep of kring van misdaadondernemers opgenomen kunnen
worden of kunnen ingroeien dan anderen (Block en Chambliss, 1981; Lupsha,
1983). Zij verdienen geld door het organiseren van misdaden. Daarbij kan
men zich alle lotgevallen, geluk en rampspoed voorstellen die een onderne-
mende burger maar kunnen treffen. Sommigen hebben het geluk en zijn de
zoon of neef van een gevestigde misdaadondernemer met een `echte' organi-
satie of weten door patronage een goede plaats te verwerven (Bossevain,
1984; Abadinsky, 1981) 2 Anderen zien hun succesvolle bedrijvigheid uitgroei-
en tot een heuse onderneming, een organisatie. Velen zijn door omstandig-
heden of door hun karaktertrekken niet echt in staat of bereid om verder uit
te groeien en blijven met al hun schilderachtigheid en waaghalzerij steken op
het `klussersniveau' 3 `Why can't you guys get organised like that?', vroegen
de criminologen Webster en Maguire zich in het begin van de zeventiger ja-
ren af (McIntosh, 1975, p. 14).

Wellicht hebben vooral de Amerikaanse criminologen te snel een verkla-
ring voor het verschijnsel georganiseerde misdaad willen geven, waarbij vooral
de eenzijdige aandacht voor de maffia tot vertekeningen en tot overbeklem-
toning van de rol van de Italianen (en vooral de Sicilianen) in de Verenigde
Staten kon leiden (Jenkins en Potter, 1987). Waarom iets verklaren dat op
zichzelf nog zo ongrijpbaar is en bovendien per land(streek) verschillende,
historisch verreikende wortels heeft (Peterson, 1983; Nelli, 1987)? Wellicht is
het beter om uit te gaan van een soort schaal, lopend van ongeorganiseerde
misdaad, via semi-georganiseerd naar de `syndicate crime' (Hagan, 1983)4. In-
dien dat het geval is, waarom dan nog langer uitgaan van `de georganiseerde
misdaad', nu die woorden eerder associatieve filmbeelden dan duidelijke af-
bakeningen kunnen oproepen?

Het probleem met het opstellen van een definitie van georganiseerde mis-
daad is dat men zoekt naar bekende gelijkenissen uit de `burgerwereld', met
hun vele bedrijfs- en overheidsorganisaties. Aldus ontstond ruim twintig jaar
geleden (bij gebrek aan een beter beeld) de voorstelling van de bureaumatige
lijn- en divisie-organisatie, zoals beschreven in Cressey (1969). Ondanks de
spoedig loskomende kritiek, mede ook door de karige onderbouwing, werd
lange tijd van dit structuurbeeld van dè georganiseerde misdaad uitgegaan 5

De tekortkoming van deze structuurbenadering is dat zij geen rekening
houdt met de menselijke en economische processen binnen en rondom orga-
nisaties (Wiebrens en Ráell, 1988). De schijnbare ingewikkeldheid van de
voorgestelde structuren in `de georganiseerde misdaad' heeft met die proces-
sen, waar het feitelijk om draait, weinig te maken.`

2 Zie ook de levensbeschrijving van Tomasso Buscetta (Shawcross en Young, 1987), die even-
als Valachi wel melding maakt van een inwijdingsrite.
Zie Samuel (1981).
Deze schrijver heeft tevens de stand van zaken in de definitiestrijd in een matrijs samen-
gevat. Hoewel dit overzicht al een indruk gaf van de nutteloosheid van het definitie-zoeken,
heeft dit de liefhebbers van definitieproblemen kennelijk niet afgeschrikt.
Soms met een merkwaardige klakkeloosheid, zoals Inciardi (1975, pp. 109 e.v.), Kelton en
Unkovic (1971) en de vele `law enforcement reports', die op Cressey volgden.

Albini (1971) wijst er terecht op dat de organisatie-opbouw van de nationale padvindersor-
ganisatie ingewikkelder in elkaar steekt dan die van de eventuele `maffia-organisatie'.
Abadynskys (1987) beschrijving van het `beruchtheidssysteem', waardoor een misdadiger
`macht' krijgt, doordat hij de naam van een nog grotere misdadiger mag gebruiken, laat ook
een vloeiend patroon van processen zien.

3

4

5

6
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Naast, maar nog enigszins overvleugeld door de structuralistische benadering,
hebben onderzoekers steeds meer oog gekregen voor de economische proces-
sen van de `georganiseerde misdaad' (Buchanan, 1973; Schelling, 1980 en
1984) of de 'criminal entrepreneur' en dito 'enterprise' (Smith, 1978 en 1980;
Reuter, 1983) en de maatschappelijke vraag waarin hij voorziet (Albini,
1971). Daarnaast zijn de sociale processen van aanzien (respect), verwant-
schap, patronage en herkomst en de eigen individuele keuzen sterker bena-
drukt (lanni, 1972 en 1973; Anderson, 1979; Mieczkowski, 1983; Lupsha, 1981
en 1983). Het aardige is nu dat deze economische en sociaal-psychologische
benaderingen elkaar in hoge mate kunnen aanvullen. Schuiven we deze twee
benaderingen in elkaar, dan gaat het allang niet meer om de vraag: `Wat is
de georganiseerde misdaad?', maar om vragen als: `Hoe functioneren mis-
dadige organisaties of ondernemingen op een bepaald marktgebied?'; `Wat
doen misdaadondernemers om op een min of meer duurzame wijze door mid-
del van een onderneming aan de kost te komen?'; `Hoe is dit soort onder-
nemingen opgebouwd?' Kortom: `Hoe gaan ondernemende misdadigers te
werk om vanuit de door hen gevormde onderneming op de door hen bestre-
ken markten winstgevend handel te drijven?'

Dit betekent dat we zowel zullen moeten kijken naar de ondernemers zelf,
naar de onderneming (organisatie/personeel) die zij voor hun doelen gebrui-
ken, naar de markten waarop zij hun bedrijvigheden ontplooien, alsmede
naar de wijdere marktomgeving (bv. de bovenwereld), waarbinnen hun markt-
onderdeel een plaats heeft. Deze zienswijze benadert vrij dicht het 'functional
exploitative model' van Martens (1986) en gaat niet op voorhand uit van een
wezenlijk onderscheid tussen het wettige ondernemerschap en het onwettige.
Hierdoor wordt ook meer recht gedaan aan de dynamiek, het beweeglijke
van wat als 'de georganiseerde misdaad' wordt aangeduid.

Zo wordt door Lindlau (1987) gewezen op het woordgebruik in Duitsland en in de
Verenigde Staten door Peterson (1983), waar ook het woord 'Mob' als aanduiding
van georganiseerde misdaad ingang gevonden heeft. Het woord is een afkorting
voor 'mobile vulgus, der bewegliche (wandelbare, unzuverlllssige) Haufen'. Het is
juist dit kenmerkend beweeglijke in het misdadige ondernemerschap (ondernemers
plus markt), dat in het impliciete denkmodel van d8 georganiseerde misdaad ('mis-
daadsyndicaten', mafiastructuren7, Misdaad-BV) zo weinig tot uitdrukking komt 8

Door deze benadering onthouden wij ons voorlopig van uitspraken over dè
georganiseerde misdaad, laat staan dat wij iets zouden zeggen over de om-
vang ervan. Onze benadering brengt evenwel nog niet met zich mee dat wij
niet zullen kijken naar de organisatorische kanten van misdaadondernemin-
gen. Een misdaadondernemer kan er immers niet in slagen een onderneming
draaiende te houden zonder een minimum aan organisatie. Evenmin zullen
wij alle verwijzingen naar 'georganiseerde misdaad' kunnen vermijden. Wij
zullen deze term evenwel als een open soortnaam hanteren, zonder dat er
verder verwezen wordt naar een verschijnsel met een aantal ondubbelzinnig
omschreven kenmerken. Het zal de lezer duidelijk zijn dat hij de maffia bij
ons niet zal tegenkomen 9

7

98

Zie het rapport van de CRI, 1987.
Een gelijksoortige kritiek is te vinden in (Bynym, 1987).
Over het aanduiden van vele niet-Siciliaanse vormen van georganiseerde misdaad met de
term mafia schreef de mafiadeskundige Schiavo: 'If on the other hand, the so-called Maria
is not confined to Sicilians ... then it is not a Mafia. Cali it what you may, "mob", "syndi-
cate" or 'Bird Watchers' Society" ... but do not call it Mafia.' (Peterson, 1983, p. 451).

11



3 De misdaadonderneming en de markt

De ondernemingsbenadering van de misdaad was niet het uitgangspunt van
dit onderzoek. Aanvankelijk hoopten we door `tellen en turven' zoiets als `de
aard en de omvang van de georganiseerde misdaad' boven tafel te krijgen. Na
enige tijd liepen we echter vast op een verwarrende hoeveelheid verdachte
personen en zaken, die niet zozeer ontelbaar waren door hun veelheid, alswel
door hun moeilijke afgrensbaarheid. Wie hoorde bij wie? Wat is een `zaak'?
Wie is waar mee bezig? We begonnen ons zelfs af te vragen of er hoe dan
ook wel enige organisatie achter de warwinkel van soms maar half afgesloten
transacties en relaties zat. Juist toen we ons in een groep Haagse misdadigers
verdiepten, drong ons het beeld van de Haagse rommelmarkt op: de georgani-
seerde misdaad als een gigantische rommelmarkt, gebaseerd op een contant-
geldeconomie, mondelinge afspraken en een `ik mats jou en jij matst mij'-
netwerk. Een paar grotere marktkraamhouders die de aanvoer beter kennen,
meer tentjes hebben en meer vermogen hebben om anderen `te matsen' en
aan zich te binden, steken zolang dat duurt daar bovenuit. Voor een buiten-
staander een inderdaad ondoorzichtig geheel, maar voor wie erin zit, een
plaats met een juiste vermenging van orde, beweeglijkheid, uitdaging en wel-
licht ook sociale geborgenheid. We konden het doen en laten van de tot dan
toe bestudeerde misdadigers beter plaatsen in zo'n marktomgeving dan in het
schema van een lijnorganisatie met bazen, onderbazen, divisies en dergelijke,
zoals onder andere is geschetst door Cressey (1969).

Na ons aldus het doen en laten van enige misdadigers enigszins begrijpelij-
ker, bijna letterlijk voor ogen gesteld te hebben, zijn we onze doelgroep
steeds meer gaan zien als ondernemingen drijvende marktlieden. Hierdoor
waren we als vanzelf overgestapt naar de in het vorige hoofdstuk beschreven
sociaal-economische `enterprise'-benadering van de `georganiseerde misdaad'.

Uiteraard riep deze overgang nieuwe vragen en onduidelijkheden op. Met name
vroegen wij ons af, hoe organisaties binnen een door rommeligheid en gebrek aan
overzicht gekenmerkte markt zelfs maar mogelijk waren. Aan de hand van zijn
empirisch onderzoek in New York stelde Reuter (1983) zich dezelfde vraag: hoe
misdadigers op een misdaadmarkt de door de buitenwereld veronderstelde hechte,
landelijk verbreide organisaties i berhaupt kunnen oprichten en draaiende houden.
Zijn bevindingen lieten een minder hecht, kleinschalig werkend en veel minder
gewelddadig organisatiepatroon zien dan door de Amerikaanse politie en justitie
wordt aangenomen. Zijn zienswijze op wat hij 'disorganized crime' noemde, kreeg
echter minder aandacht dan zij verdiende: buiten de kring van onderzoekers werd
van zijn bevindingen weinig gebruik gemaakt. Het 'godfather'-beeld was, ondanks
de zeer gegronde twijfel en aanwijzingen van het tegendeel10, in brede politie- en

10 Zie o.a. Jenkins en Potter (1987) en Albanese (1983) over de tegenstrijdige en vaak weinig
zeggende Valachi- en FBI-uitspraken.
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justitiekringen hechter verankerd dan het beeld van de organiserende criminele
marktkoopman. De politie en justitie stonden hierin overigens niet alleen: ook de
misdaadondernemers zelf poogden aan het mediabeeld van de Godfather te beant-
woorden door, evenals een der ontvoerders van Heineken (De Vries, 1987), de
desbetreffende film talloze malen te bekijken en het gedrag en voorkomen van de
hoofdrolspeler na te bootsen (Peterson, 1983; Lindlau, 1988).11

Het uitgangspunt van de misdaadonderneming, zonder ons vast te leggen op
de grootte ervan, leek ons beter in staat te stellen rekening te houden met de
bovenstaande rommeligheid. We spreken hier van een misdaadondememing,
wanneer er sprake is van een bestendige marktgerichte onwettige bedrijvig-
heid, samenwerking en een personele en ruimtelijke organisatie. Daarmee
zijn wij niet ver verwijderd van de rechterlijke bewezenverklaring van een
tenlastelegging van art. 140 WvSr.: deelneming aan een organisatie die tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven (Swart, 1987; Smit, 1987).12 Het be-
grip markt vatten we hier op als de gelegenheidsstructuren voor het verhan-
delen van goederen en diensten.

3.1 Misdaadmarkten

Ons uitgangspunt van de 'misdaadonderneming' veronderstelt dat de leiding
daarvan voor haar winstoogmerk als een rationele ondernemer te werk moet
gaan. Wil hij met de geringste inspanning de grootst mogelijke winst behalen
en zijn marktplaats behouden, dan zal hij evenals de wettig werkende onder-
nemer rekening moeten houden met een aantal marktvereisten en daarop
vanuit zijn 'economische nis' organisatorisch moeten inspelen. Smith (1978)
spreekt van het beschermen van de kernvaardigheden van de onderneming
('core technology') binnen een kansenscheppende, maar toch ook vijandige
taakomgeving ('talk environment'). Dit betekent dat we allereerst moeten kij-
ken naar de marktgebieden die voor een misdaadondernemer winst te bieden
hebben.

Uiteraard staan we hier weer voor de moeilijkheid op welke wijze zo'n
markt in gebieden kan worden ingedeeld: voor de wettelijke markt is dat al
moeilijk, laat staan voor de misdaadmarkt. Een lijst van soorten van misdadi-
ge handel en nijverheid aan de hand van het rijtje: 'gokken, drugs, vakbonds-
corruptie enz.', zoals Bequai (1979) en Dombrink (1988) dit verschaffen,
geeft ons slechts een aftelling, die per wetgeving weer anders is. Nederland
kent bijvoorbeeld geen beroepsmatige misdaad-woekerleningen (loan shark-
ing). Schelling (1980) gaf al een andere indeling van 'criminal enterprises',
waarvan de dimensies evenwel nogal ongelijksoortig zijn.13 In plaats van de
beweeglijke werkelijkheid en gedeeltelijke onzichtbaarheid van de misdaad-
ondernemingen te benaderen vanuit een vaste indeling van verboden markt-

11 Dit soort overnemen van een door een film gestileerd rolpatroon is overigens niet door de
magistrale film The Godfather ingegeven: lang voordien aapten de Londense Kray-brothers
de toen bekende films over de VS-gangsters na (Pearson, 1972).
Hoewel de discussie over het wezen van georganiseerde misdaad gewoonlijk niet juridisch
van aard is, bevat de jurisprudentie over art. 140 WvSr. belangwekkende gezichtspunten,
zoals duurzaamheid, optreden als maatschappelijke eenheid, de eigen wil van het samen-
werkingsverband en de gebondenheid aan diens besluitvorming. Merkwaardigerwijs is in de
Nederlandse criminologische literatuur aan deze rechtspraak voorbij gegaan.
Zo onderscheidt hij 'black markets, racketeering, black-market monopoly (met verschillende
ondersoorten)' zonder onderlinge ordening.

12
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goederen of diensten, lijkt het ons beter om uit te gaan van functionele markt-
gebieden, waarop misdaadondernemers hun bedrijvigheden ontplooien. Deze
worden voor een groot deel bepaald door de wet en door de vereisten en
mogelijkheden van de 'marktomgeving'."'

3.1.1 (Verboden-)goederen- en dienstenmarkten

De belangrijkste kant van de misdaadmarkt wordt vanzelfsprekend gevormd
door de verhandelbare produkten of diensten ten aanzien waarvan evenals op
de wettige markt de wet van vraag en aanbod geldt: de klant wil het produkt
kopen of niet en is bereid er een zekere prijs voor te betalen. Het produkt
kan bestaan uit verboden stoffen of uit diensten, die op zichzelf niet verboden
hoeven te zijn, maar waarvoor een vergunning vereist is of waarvan de wijze
van verrichting verboden is, hetgeen weer tot een winstgevende wetschending
kan leiden.

Verboden goederenmarkt
Van de talrijke verboden goederen kan geen uitputtende opsomming gemaakt
worden. Deze verschilt per tijd en per wetgeving. De belangrijkste verboden
goederen bestaan in West-Europa uit verboden genotsmiddelen: verdovende
en opwekkende middelen, die geacht worden verslavend te zijn. Daarnaast
zijn er goederen als verboden wapens en seksuele produkten zoals (kinder-)
porno.

Dienstenmarkt
Deze markt is voor wat zijn aangeboden produkten betreft niet anders dan
de wettige markt: arbeid, geldhandel, verstrooiing en vermaak zijn produkten,
waarvoor een gewone, wettige markt bestaat. Toch kan een misdaadonder-
nemer hier winstgevend zaken doen door de kostprijsverhogende wettelijke
marktregels te schenden door bijvoorbeeld bedrijfsmatige fraude en bedrog.
We bevinden ons hier op het gebied van de bedrijfsmatige misdaad, zoals be-
schreven ten aanzien van de bedrijfsmatig ondernemende misdadiger in Van
Duyne (1988). In arbeidsintensieve bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid,
gebouwenschoonmaak e.d., is de koppelbaas van weleer (personeelsdienstver-
lening) een - door het grote prijsverschil en lakse rechtshandhaving - hard-
nekkig terugkerende ondernemersverschijning (zie voor Frankrijk: Cosson,
1988, pp. 106 e.v.). Een andere vorm van dienstverlening ligt op het financiële
vlak: geld wit wassen. Meer op het klassieke misdaadgebied ligt het illegale
gokwezen (gokken is op zichzelf immers niet verboden).

Deze dienstenmarkt kent ook zijn `spookzijde': de zwendel, bedrog en op-
lichting door de Phantom Capitalists (Levi, 1981) met `droomgoud', dat al-
leen in de verbeelding der bedrogene één ogenblik werkelijkheid leek.`

14
Hierop werd ook onlangs gewezen door Bersten (1990), die wel de marktsamenhang cen-
traal plaatst, maar nu juist van daaruit dè georganiseerde misdaad wil definiëren, een term
waar men kennelijk moeilijk van afkomt. Zijn benadering heeft wel het voordeel dat hij
zich afwendt van organisatietypen als 'de georganiseerde misdaad'.
Droomgoudhandelaren hebben altijd gelijke tred met de ontwikkeling van de nijverheid
gehouden, waarbij vooral de technische mogelijkheden van het beurswezen hun aandacht
trok, zoals de goederentermijnhandel (zie Basel, 1985; Bernasconi, 1987). Overigens kunnen
deze 'zakenlieden' ook zelf weer nuttige diensten aan de achtenswaardige ondernemers
leveren (zie Cosson, 1988).
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15



Uiteraard is dit geen uitputtende beschrijving. De markt voor sommige goe-
deren of diensten ligt historisch in een crimineel schemergebied, zoals dit
met de seksmarkt het geval is. Andere misdaadondernemingsvormen passen
er niet goed in, zoals valsmunterij of afpersing door 'bescherming'.16 De mid-
delen voor deze ondernemingsvormen worden echter weer geleverd door een
`interne' tak van de misdaadmarkt, gericht op dienstverlening aan onderne-
mende misdadigers. Deze is een onderdeel van de criminele dienstenmarkt.

3.1.2 De dienstverleningsmarkt voor de misdaad

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat misdaadondernemingen econo-
misch een `gesloten huishouding' vormen: misschien nog meer dan de wette-
lijke ondernemingen zijn zij afhankelijk van dienstverlening door derden, zon-
der echter over een vergelijkbare concurrerende keuzevrijheid te beschikken.
Het belang van een behoorlijke beschikbaarheid over de dienstverlening van
zo'n hulpmarkt dient niet onderschat te worden, aangezien deze beschikbaar-
heid op tal van wijzen de mogelijkheden voor bestendiging en groei van een
misdaadonderneming kunnen bepalen. Dit betreft niet alleen de grotere orga-
nisaties, maar ook de bedrijvigheden der kleinere beroepsmisdadigers. Men
denke aan de beroepsinbreker, die (naast baar geld) niet méér kan stelen dan
hij aan helers kwijt kan: zonder deze dienstverlening mist hij de nodige
stroom aan contanten, is hij spoedig aan de grens van zijn opslagvermogen en
hebben verdere inbraken geen zin meer. Op een wat hoger organisatieniveau
denke men aan de beschikbaarheid over lege BV's, en vooral aan witwasmo-
gelijkheden om boven de baar-geldeconomie uit te stijgen en de misdaadop-
brengsten weer op een zichtbare wijze te kunnen gebruiken. Zoals uit deze
voorbeelden blijkt, bestaat deze criminele dienstenmarkt zowel uit door me-
demisdadigers aangeboden diensten alsook uit diensten uit de bovenwereld.

De eigen dienstenmarkt
Toegankelijkheid tot de dienstenmarkt van de onderwereld is vooral op het
gebied van de traditionele vermogensmisdaad en verdovende-middelenhandel
een noodzakelijke voorwaarde om een misdaadonderneming duurzaamheid
en een minimale omvang te geven. Met uitzondering van de gelegenheidsdief
of de alleen werkende beroepszakkenroller (een uitstervend ras, Inciardi,
1983), is iedere `beroeps' afhankelijk van inlichtingen over nieuwe gelegenhe-
den, wat betekent dat men deel moet uitmaken van het vriendjes- en beken-
dennetwerk van de onderwereld en de kennis op dit gebied met grote zorg
moet opbouwen. Zonder informatiedienstverlening is zelfs het beroepsmatige
inbreken niet makkelijk vol te houden (/kerstrbm, 1983; Walsh, 1977; Walsh
1986)." Daarnaast is er de `personeelsmarkt': het kunnen beschikken over be-
trouwbare personen voor bijzondere deeltaken, zonder dat zij deel uitmaken
van de onderneming zelf. De (`spier')kracht van de ondernemer of onder-

16 Lindlaus stelling dat er ook gehandeld wordt in angst, lijkt ons een te vergaande begrips-
matige oprekking van het woord `handel'. Dit wil niet zeggen dat de opgewekte angst geen
opbrengsten in de vorm van bv. `beschermgelden' opleveren.
Walsh wijst in dit verband op een mogelijk verband tussen de `stille' periodes van beroeps-
inbrekers en het wegvallen van tipgevers of de tijd die nodig is om een nieuwe verstand-
houding op te bouwen. Zie voor de rol van helers ook RSell (1986).
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neming wordt juist mede bepaald door deze beschikbaarheid, vooral bij (ge-
welddadige) gezagsafdwinging (Lindlau, 1988).

In feite bestaat de toegankelijkheid tot de eigen dienstenmarkt grotendeels
uit het kunnen beschikken over de kennis/vaardigheden van medemisdadigers,
waardoor misdaadondernemingen tot een van de meest arbeidsintensieve be-
drijvigheden gerekend moeten worden: personeelsbeschikbaarheid is een van
de belangrijkste groeifactoren. Dit geeft ondersteuning aan het patronage-
model van Bossevain (1974).

De dienstenmarkt van de bovenwereld
Hoewel een misdaadonderneming voor zijn `groei en bloei' niet noodzakelijk
diensten uit de bovenwereld nodig heeft (dat hangt af van zijn `economische
nis' in de markt), is het aannemelijk dat zeker bij een groeiende `omzet' of
handelsbereik diensten uit de bovenwereld van toenemend belang worden, al
was het alleen maar om zich die bovenwereld in de vorm van politie/justitie
van het lijf te houden. Misdaadondernemers kunnen tot de betere (betalende)
klanten van de advocatuur gerekend worden. Daarnaast vereisen bepaalde
ondernemingsvormen, vooral de omvangrijke en ingewikkelde fraudes met
behulp van rechtspersonen (bedrijfsmatige misdaad), voor hun welslagen
diensten van de bovenwereld: misleidende boekhouding, fiscale adviezen, op-
richting van rechtspersonen e.d. Voorts zijn er de `handelsoverschotten', die
in de bovenwereld door middel van witwasoperaties tot een wettig inkomen
of vermogen omgezet moeten worden. Tenslotte kan het noodzakelijk zijn
om belangrijke personen om te kopen: bv. opsporingsambtenaren, douaniers,
(plaatselijke) politici e.d. De in de literatuur vermelde verhouding van ambte-
lijke corruptie ten opzichte van de `georganiseerde misdaad' is allerminst dui-
delijk, hoewel corruptie gewoonlijk wel op het lijstje van `noodzakelijke ken-
merken' voorkomt (Albini, 1975; McIntosh, 1975).

De wijze waarop de kenmerken van deze marktgebieden van invloed zijn op
de concrete vormgeving van `georganiseerde misdaad', de feitelijke werkwij-
zen, de organisatorische `inrichting' en het handelsbereik van misdaadonder-
nemingen zijn sterk afhankelijk van de omringende cultuur en economie. Al-
gemene uitspraken zijn hierdoor erg gewaagd.

Zo maakt het ten aanzien van de bedrijfsfactor `corruptie' nogal wat uit
met welke ambtelijke/politieke `cultuur' en bevoegdhedenverdeling een mis-
daadonderneming te maken krijgt. Politieke omstandigheden, vergelijkbaar
met die in de Verenigde Staten, zoals beschreven door Bellis (1985), treft
men in Noordwest-Europa niet aan.18 De verdeling van de ambtelijke be-
voegdheden is in de meeste Europese landen betrekkelijk onafhankelijk van
de politiek en vaak gedecentraliseerd. Voor de misdaadondernemer betekent
dit dat hij verspreid in plaats van `centraal' moet omkopen, terwijl de door
omkoping verkregen `diensten' slechts van plaatselijk belang zijn (Moore,
1987). Wanneer de misdaadondernemer de strafrechtelijke wetshandhaving
op zijn gebied (bv. bedrijfsmatige fraudes, illegaal gokken, softdrugs) over het
algeheel niet al te sterk acht, terwijl er evenmin sprake is van een politieke
willekeurscultuur of een patronagesysteem, zal hij dus niet al te veel voor dit

18 Met uitzondering wellicht van België (zie Coveliers, 1989) en, blijkens de recente politieke
amnestiewet, in Frankrijk, waar de politieke patronage door middel van het instrument van
de verkiezingskas tot een veel voorkomende vervlochtenheid met de bovenwereld èn de on-
derwereld blijkt te leiden (Steenhuis, 1990).
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bedrijfsmiddel over hebben."' De centrale rol die McIntosh (1975) aan corrup-
tie voor het ontstaan van `georganiseerde misdaad' toekent, houdt onvoldoen-
de rekening met de factor rechtshandhaving als algemene bedrijfsrandvoor-
waarde. Hetzelfde geldt voor andere verhoudingen met de bovenwereld. Te-
recht neemt McIntosh aan dat boven een bepaalde bedrijfsomvang een mis-
daadonderneming voor de bovenwereld en daarmee voor de politie/justitie
zichtbaar wordt. Dit hoeft niet meteen te leiden tot corruptie: de misdaad-
ondernemer zal de goedkoopste weg voor ingroei en `innesteling' in de boven-
wereld kiezen. Omkoping is slechts één middel om dit te bereiken en de
gevaren van overheidszijde te ontwijken.

32 De overheid als randvoorwaarde van het (misdaad)ondernemer-
schap

Ook al zijn misdaadondernemers vanuit een liberale handelsfilosofie te be-
schouwen als de belichaming van het echte vrije ondernemerschap, zij hebben
evenals iedere andere organisatie te maken met beperkende randvoorwaar-
den. Deze zijn op uiteenlopende wijzen `ingebakken' in de aard van het goed
of de dienst die zij op de markt brengen: onwettige wapenhandel kent andere
beperkingen dan hasjsmokkel of koppelbazerij. Aangezien hier van een nogal
grote verscheidenheid sprake kan zijn, terwijl misdaadondernemingen op ver-
schillende markten tegelijkertijd kunnen opereren, zullen we ons hier beper-
ken tot de meest algemene en voor de misdaadonderneming meest indringen-
de randvoorwaarde: de overheid. Deze randvoorwaarde geldt zowel voor de
informele starters, die willen overstappen naar het formele ondernemerschap
(Bloeme en Geuns, 1987), als voor de misdaadondernemer, wiens onderne-
ming uit de aard der zaak een onderdeel van de informele economie is (voor
zover niet ten dele ingegroeid in de wettelijke bedrijvigheid). Een belangrijk
verschil tussen de beunhazende informele starter en de misdaadondernemer
is evenwel gelegen in de aard van de wetschending en de overheidsreactie
daarop. Zoals zoveel fraudeurs blijken in de zwarte sector werkende informe-
le starters van de overheid niet zo bijster veel te vrezen te hebben, waardoor
de overheid als randvoorwaarde slechts van belang is door zijn praktische
afwezigheid."

Bij de misdaadondernemer heeft de overheid een andere inwerking op zijn
ondernemersgedrag: een belangrijk deel van zijn energie (ondernemingskos-
ten) en creativiteit wordt verbruikt om zich de overheid van het lijf te hou-
den', terwijl hij daarnaast niet in de gelegenheid is gebruik te maken van
voorzieningen die in de wettige economie van wezensbelang zijn voor bedrijfs-
voortzetting en uitbreiding. Laten we concreet nagaan hoe dit uitwerkt op de
wijze waarop misdaadondernemers voor het drijven en in stand houden van
hun misdaadonderneming te werk moeten en kunnen gaan. Ons uitgangspunt
is een ondernemer van vlees en bloed, die tijd moet overhouden voor slapen,

19 De ingewikkelde vervlochtenheid van politiek, politie en misdaad, ook in Europa, dringen
zich in landen als België (Coveliers, 1989), Frankrijk (Steenhuis, 1990) en Italië sterk op.
Het bestuur en de politiek in beide landen wordt nu juist wèl sterk gekenmerkt door een
patronagestelsel.
Dit wordt weer anders, wanneer de informele starter wit wil gaan werken en in de vergun-
ningenmolen terechtkomt.
Ook wettige ondernemers besteden een deel van hun energie om zich de regelende, contro-
lerende en belasting heffende overheid van het lijf te houden.
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eten en ontspanning, en voor het overige over een normale intelligentie en
geheugen beschikt. Zijn verhouding tot de overheid wordt bepaald door de
primaire bedrijfsnoodzaak: voorkom strafrechtelijke/fiscale bewijssporen.

3.21 Sporen wissen

Het geschreven woord
Het behoeft nauwelijks betoog dat bewijsrechtelijk niets zo gevaarlijk is als
schriftelijk bewijsmateriaal. Hierdoor verkeert de misdaadonderneming in
onze ontwikkelde samenleving in een staat van ongeletterdheid, die eerder
kenmerkend is voor een straathandel-bedrijfsvoering. De resultaten van huis-
zoekingen geven soms een goed beeld van de schriftelijke neerslag van deze
bedrijfsvoering: op bierviltjes geschreven telefoonnummers of geldbedragen
op sigarettendoosjes of koffiefilterzakjes, half verscheurde weekoverzichten in
agenda's. Al dit soort onbedoelde schriftelijke sporen kan bijdragen aan een
mogelijke veroordeling of fiscale actie. Misschien met uitzondering van de
bedrijfsmatige misdaad, betekent dit voor misdaadondernemingen dat zelfs
dit soort kladjes al te veel kan zijn. Bij voorkeur vermijden zij iedere geschre-
ven vastlegging.

Openbare communicatiemiddelen
Een belangrijke groeifactor in de economie is de snelle uitbouw van de com-
municatiemogelijkheden sedert de invoering van de telefoon geweest. Vooral
in de afgelopen 20 jaar is de dichtheid, snelheid en de verscheidenheid van
het elektronische berichtenverkeer geweldig toegenomen. Dit is van grote
invloed geweest op de kostprijs en de omvang van het dienstenverkeer. En de
misdaadondernemer als knooppunt van `dienstverlening' bij uitstek? Vanuit
zijn primaire noodzaak van `sporen wissen' zal hij het elektronische of schrif-
telijke berichtenverkeer, voor zover op zijn handel betrekking hebbende,
zorgvuldig vermijden. De strafwet staat immers het afluisteren van telefoni-
sche gesprekken en het openmaken van brieven toe. Om het Duitse woord
voor telefoneren hier te benutten: het tijdbesparende `Fernsprechen' wordt
vervangen door het tijdrovende onder vier ogen spreken u

De openbare geldmarkt
Dynamisch ondernemerschap walst veelvuldig over één spreekwoord heen:
`Niet over één nacht ijs gaan'. Men loopt voortdurend risico's, niet het minst
door het benutten van kredietmogelijkheden. Dit betekent dat men om te
groeien gewoonlijk de openbare geldmarkt moet betreden: de bank of beurs.
Uitbreiding door alleen de eigen winst daarvoor te benutten leidt gewoonlijk
niet tot snelle groei. Voor de misdaadondernemer is de toegankelijkheid tot
de geldmarkt onder zijn gewone bedrijfsomstandigheden niet gegeven. Geld-
instellingen vragen boekhouding en jaarrekeningen of - ten behoeve van verhaal -
zekerheden, ongeveer het laatste dat de misdaadondernemer kan verschaffen.
Bancair geldverkeer laat bovendien sporen achter. Uiteraard heeft de fman-

n Dit is vanzelfsprekend niet altijd mogelijk: in de Pizza-connection werd veelvuldig gebruik
gemaakt van telefooncellen, wat weer eigen moeilijkheden opleverde. Toen een lid op
Sicilië het nummer van een New Yorkse telefooncel was vergeten, moest een New Yorks
lid naar Palermo vliegen om het nummer over te brengen. Men durfde dit niet over de
telefoon mee te delen (Shawcross en Young, 1987).
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ciële `geheimindustrie' hier weer oplossingen voor bedacht (Walter, 1989),
maar het blijft lastig en nooit zonder gevaar.

Wervingsmogelijkheden
Iedere ondernemer ziet zich van tijd tot tijd voor de vraag gesteld: hoe kom
ik aan klanten en personeel? Hij plaatst dan een advertentie in een huis-aan-
huisblad of een andere krant en opent een reclamecampagne. Het behoeft
geen betoog dat een misdadiger geen advertentie kan zetten voor zijn verbo-
den handelswaar of voor het aantrekken van vaardige en betrouwbare mede-
boeven, al dan niet in tijdelijke dienst."

3.2.2 Bedrijfsaanpassingen

De noodzaak om zoveel mogelijk de sporen van de eigen onderneming te
wissen leidt tot een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering, die men in het
wettige ondernemerschap niet zo snel zal tegenkomen. Aangezien deze per
marktvorm (verdovende-middelen, koppelbazerij, illegaal gokken) nogal kun-
nen verschillen, zullen we hier alleen de meest voor de hand liggende aanpas-
singen vermelden. Gemeenschappelijk is dat zij het rationele doel van be-
drijfsvoortzetting dienen (voorkoming van aanhouding en vrijheidsberoving
van de leiding) en dat zij voornamelijk betrekking hebben op knelpunten in
het berichtenverkeer en de menselijke factor.

Handelen zonder bewijssporen
De misdaadondernemer moet dus gewoonlijk handel drijven zonder het soort
geschreven sporen in de vorm van boekhouding en zonder gewoon gebruik
van post en telefoon, waar het gewone wettige bedrijfsleven niet buiten kan.'
Dit brengt met zich mee:
- gebrekkige bedrijfsoverzichten;
- geen vastlegging van afspraken in geschreven overeenkomsten;
- geen schriftelijk verkeer met zakenrelaties, die bovendien met dezelfde

moeilijkheid te kampen hebben.

In het gewone bedrijfsleven dreigt een bedrijf van enige omvang bij een slor-
dige boekhouding of voorraadbeheer vaak spoedig af te zakken door gebrek-
kig overzicht, ertoe leidend dat klanten niet worden bediend en schuldenaren
niet achterna gezeten worden (schuldeisers letten gewoonlijk wel op zichzelf).
Daarnaast dreigt nog plundering door de eigen staf. Hoe gaat dit bij een
bedrijf met alleen mondelinge contracten en een `geheugenadministratie'?
Reuter (1983, pp. 109 e.v.) geeft een goed beeld van enige bedrijfsgevolgen
van illegaliteit. Het belangrijkste is dat de misdaadondernemer met zijn 'ge-
heugenadministratie' zelf alle belangrijke contacten moet onderhouden: met
zijn klanten, aanvoerders, ondergeschikten, schuldenaars. Het spreekwoorde-
lijke `oog van de meester' is voor de bedrijfsvoering onmisbaar (Adler, 1985).
Die meester is overigens wel een flessehals voor de in iedere handel nood-

23
Dit is niet helemaal juist: sommige misdaadondernemers vragen rechtspersonen per adver-

24
te koop of bieden ze juist aan.

Nieuwe vindingen op het gebied van telefoonapparatuur blijken het tegenwoordig mogelijk
te maken om het afluisteren te verstoren door het sein tussen twee sprekers te coderen en
te decoderen.
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zakelijke soepele doorstroom van informatie. Hij moet beslissen wie welke
informatie krijgt, ook binnen zijn eigen onderneming, teneinde zijn strafrech-
telijke bewijsrisico te minimaliseren.

Ook op financieel gebied moet de misdaadondernemer veel zelf afhande-
len: om sporen te vermijden heeft hij de keuze tussen ingewikkelde bancaire
transacties of baar-geldhuishouding. Het eerste kost geld en is niet voor alle
handelingen geschikt. Bovendien moet de ondernemer toegang hebben tot
betrouwbare deskundigen, die hem willen bijstaan. Het tweede is boven een
bepaalde omvang fysiek omslachtig, vaak rommelig en onnauwkeurig en
vatbaar voor verlies door beroving of inbeslagneming door de overheid. Geld
lenen of een doorlopend krediet bij een geldinstelling is, zoals reeds vermeld,
nauwelijks mogelijk. Geld lenen van medemisdadigers levert weer het gevaar
op afhankelijk te worden.

De wettige handel kent geschreven overeenkomsten en de mogelijkheid tot
een rechtelijke actie bij wanprestatie. Misdaadondernemingen kennen door
hun noodzaak tot geheimhouding het een noch het ander. Hoe ingewikkelder
de geconstrueerde (ongeschreven) overeenkomst, des te groter de kans op
menselijke fouten (vergeten, verkeerde uitleg), zelfs wanneer de partijen te
goeder trouw zijn (wat in deze handel minder voor de hand ligt). Dit bete-
kent: handel oog in oog met zeer goede bekenden of familie, waarop men
met het oog op naleving van afspraken vat heeft.

Een en ander betekent dat waar de wettige handel steunt op veronderstel-
de `goede trouw' en bewijsbare overeenkomsten, de onwettige handel moet
steunen op bewezen betrouwbare persoonlijke contacten, juist ter voorkoming
van bewijsbare overeenkomsten. Dit voert ons naar de tweede aanpassing: de
menselijke factor als bedrijfskapitaal.

Het menselijk kapitaal
Uit het voorgaande vloeit voort dat het ondernemerschap in de misdaad een
uiterst arbeidsintensief en persoonsgebonden gebeuren is. Evenals een be-
roepsmatige inbreker zijn ambacht slechts met succes kan voortzetten, indien
hij zijn verhouding met vruchtbare tipgevers en helers met zorg koestert
( erstróm, 1983, p. 31; Walsh, 1977, pp. 128 e.v.), zo dient ook de misdaad-
ondernemer vooral te investeren in menselijke verhoudingen binnen zijn
handelsgebied. Goede toegang tot en beschikbaarheid over de eigen diensten-
markt, d.w.z. beschikbare, handige en bovenal betrouwbare mensen, maken de
kern van zijn bedrijfskapitaal uit. Die betrouwbaarheid betreft misschien niet
in de eerste plaats de verhoudingen binnen de onderneming. Zijn grootste
zorg betreft het gevaar voor verraad of doorslaan bij aanhouding van zijn
ondergeschikten of handelsrelaties. Dit plaatst de misdaadondernemer in een
spanningsvolle verhouding tussen enerzijds de vereiste geheimhouding en
anderzijds de noodzaak om vooral veel `belangrijke anderen' in zijn branche
te kennen. Hij moet wel bij zoveel mogelijk andere criminele ondernemingen
betrokken zijn om (a) over een voldoende ruime arbeidskeuze te kunnen be-
schikken (patronage) en (b) zelf een zo groot mogelijk aanzien (nutsfunctie)
bij belangrijke anderen te verwerven. Connecties en aanbevelingen, kortom
netwerkkennis van de onderwereld, zijn voor een misdaadondernemer even
onmisbaar als gevaarlijk (Rebscher en Vahlenkamp, 1988).

zs Dit was het beeld van de Gambino-familie: het ongeteld doorgeven van grote sommen geld,
het met een natte vinger schatten van afdrachten, het onvermogen rekenapparatuur te
bedienen e.d. (Abadinsky, 1983, pp. 97-98).
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Een oplossing voor het personele knelpunt van de eigen dienstenmarkt is het
terugvallen op de eigen familie. Hoewel altijd wel gesproken wordt over de
Italiaanse mafiafamilies, treffen we in de geschiedenis herhaaldelijk georgani-
seerd werkende misdaadgroepen aan, waarin de familiebanden, naast banden
van godsdienst en geboortestreek, een belangrijk bindend bestanddeel zijn
(Egmond, 1986; Nagel, 1949). Hetzelfde geldt voor de tegenwoordige tijd,
waarbij beslist niet alleen aan etnische groepen gedacht dient te worden.26
Iedere misdaadondernemer die over een criminele familie kan beschikken,
heeft een bedrijfsvoorsprong op anderen: hij behoeft minder te investeren in
menselijk kapitaal, zijn overeenkomsten zijn gemakkelijker afdwingbaar (min-
der opzienbarend geweld) en hij is zekerder van de vereiste geheimhouding.

Een andere, meer opvallende oplossing is het doen naleven van afspraken
of het afdwingen van betrouwbaarheid (binnen de onderneming, tussen on-
dernemers en in geval van aanhouding tegenover de politie) door geweld.
Het is een onderdeel van de `georganiseerde misdaad' dat altijd de meeste
aandacht trekt, zowel van de politie, de media, alsook van de vermaaksindus-
trie (Dintino en Martens, 1981). Daar staat tegenover dat geweld een verhou-
dingsgewijs duur en gevaarlijk bedrijfsmiddel met beperkte toepasbaarheid is.
Rebscher en Vahlenkamp (1988) en Reuter (1983) maken juist melding van
een zeer beperkte geweldstoepassing binnen de door hen onderscheiden
georganiseerd werkende criminele groepen. Schlegel (1987) analyseerde de
transcripten van De Cavalcantes en De Carlo's afgeluisterde gesprekken en
concludeerde eveneens tot een beperkt, en dan nog meestal verbaal, gebruik
van geweld. Zou geweld toch meer een teken van gebrek aan organisatie of
onrust op de markt zijn (Dintino en Martens, 1981) of zou het vooral voor-
komen in de `ruwe pioniersjaren', zoals Rebscher en Vahlenkamp (1988) sug-
gereren? Wij denken dat de hypothesen van Reuter (1983) en Lindlau (1988)
hier de meest aannemelijke zijn: het gaat de ondernemer om de indrukwek-
kende beschikbaarheid over `spierballen' (Muskel) en de vermaardheid deze
te laten rollen en desnoods te gebruiken. Maar te veel gebruik schept onrust
en informanten in de vorm van treurende en wraakzuchtige nabestaanden.
Wie voldoende in de misdaadmarkt ingegroeid is, kan zijn debiet ook zonder
al te veel schietwerk handhaven, wat nog niet wil zeggen dat hij er helemaal
zonder kan.'

3.2.3 Bedrijfs- en marktgevolgen

Wat zijn de bedrijfsgevolgen van al deze beperkingen en aanpassingen voor
de bedrijfsomvang van de `georganiseerde misdaad'? Uitgaande van een min
of meer normaal werkende overheid in een geïndustrialiseerde, open samen-
leving, lijkt Reuters (1983) gevolgtrekking voor de hand te liggen: misdaad-
ondernemingen kunnen geen (of slechts onder bijzondere omstandigheden)

26 Boge (1988) doet dit wel voor de Duitse situatie. Men denke evenwel aan de door vergel-
dingsmoord in het nieuws gekomen misdaadfamilies in Den Haag en Rotterdam.
De twee misdaadgroeperingen verschilden overigens in de mate waarin in de afgeluisterde
gesprekken naar (vaak zeer oude) geweldsgevallen verwezen werd en in de mate waarin
met nieuw geweld gedreigd werd.
Zo werd in de jaren vijftig de Westiondense misdaadmarkt beheerst. door twee onderne-
mers (Hill en Spot), wiens voornaamste gave bestond in het diplomatiek vermijden van
geweld. De rauwe Kray-broeders verstoorden met hun gewelddadige zucht naar macht dit
zorgvuldig opgebouwde evenwicht (Pearson, 1972).
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voordeel trekken van de 'economy of scale', een gevolgtrekking die op econo-
mische gronden ook door Moore (1987) gedeeld wordt. Dit betekent dat
voor de meeste produkten de kostprijs per produkt hoog blijft. Wedijveren
door prijsmechanismen is moeilijk: het daarvoor benodigde prijsoverzicht
ontbreekt (Kay, 1987). Door de geheimhoudingsnoodzaak is zowel de aan-
voer alsook de afzetmarkt versplinterd. Hierdoor wordt schaalvergroting door
produktievergroting en uitbreiding van de afzetmarkt belemmerd en kunnen
de kosten per eenheid niet gedrukt worden. De voor een `grootonderneming'
vereiste schaalvergroting is in deze bedrijfstak bovendien ook niet goed mo-
gelijk zonder ook de ontdekkingsgevaren uit te breiden: zij vergroot slechts
het altijd aanwezige knelpunt van `sporen wissen'. Voorts zou zo'n schaalver-
groting in deze arbeidsintensieve ondernemingen tot personeelsproblemen
leiden, alleen al door de toename van de controlevereisten. Men kan immers
bezwaarlijk personeel aannemen dat men niet kent (informantengevaar)3° Op
grond van deze bedrijfseconomische kenmerken komt Moore (1987) tot de
slotsom dat centraal geleide 'illegal firms' met hun sterke bundeling van be-
drijfskapitaal strafrechtelijk nogal kwetsbaar zijn: '.... the more decentralized
the illegal industries, the less significant is the difference between organized
crime and other forms of criminal activity, and the less leverage law enforce-
ment can expect by immobilizing any particular firm'.

Deze notie wordt bevestigd door beschrijvingen van zowel de huidige als-
ook de historische verdovende-middelenmarkten (Block, 1979; Adler, 1985;
Lewis, 1989; Dorn en South, 1989). Tijdelijke, vaak familiale groepsvorming
op gelegenheidsgrondslag (losse ondernemersnetwerken), een klein aantal
daar bovenuit stekende grotere ondernemers, weinig vat op de aanvoerzijde
(voor zover niet in handen van de eigen familie) en daarop ingestelde wend-
bare organisaties zijn kenmerkender, dan de grote 'mafia-firms', zoals be-
schreven door Arlacchi (1986, pp. 193-196).

De gevolgen voor de misdaadonderneming (en haar leiding) vloeien uit het
voorgaande als vanzelf voort: de markt is gekenmerkt door bijzonder grote
onzekerheid. Men moet handel drijven vanuit het voortdurende besef dat aan-
en afvoermogelijkheden geblokkeerd worden en dat zonder kans op schade-
vergoeding alle voorgaande investeringen vernietigd worden.

Dit roept de vraag op of de in de organisatiesociologie ontwikkelde 'contingentie-
theorieën' hier niet van toepassing zijn. De kern van deze theorieën (er zijn ver-
schillende varianten; zie Lammers, 1987) is dat er een verhouding zou bestaan
tussen een onzekere (markt)omgeving en het patroon van integratie binnen de staf
van de organisatie en differentiatie in het diensten- en goederenaanbod. Deze
theorieën, in tal van bedrijfsvormen en ondernemingsverbanden onderzocht, hou-
den echter geen rekening met de binnen en tussen misdaadondernemingen vereiste
geheimhouding: sporen wissen. Wel volgt uit deze theorie dat de investeringsboog
gewoonlijk kort zal zijn. De misdaadondernemer is en blijft een marktkoopman
zonder of met een valse vergunning, wiens marktkraam (onderneming), hoe groot
die ook moge zijn, ieder ogenblik van de markt verwijderd kan worden.

m Sommige bijzondere politieke situaties en marktomstandigheden kunnen wel monopolise-
ring of kartelvorming in de hand werken. Het blijven evenwel uitzonderingen, al verdedigt
Backhaus (1979) op theoretische gronden, zonder een splinter aan ondersteunend empirisch
materiaal, dat 'economy of scale' door monopolisering en zelffinanciering wel mogelijk zou
zijn.
Doet men dat wel, dan ontstaan er controleproblemen, die zelfs bij een multinational niet
voorkomen: in een misdaadonderneming kan men immers maar weinigen vertrouwen. En:
wie controleert de controleurs?
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Samengevat zou men kunnen stellen dat de uiteindelijke uitwerking van de
overheidsrandvoorwaarden op de aard en de omvang van de individuele mis-
daadonderneming is: `small is beautiful', waaraan men kan toevoegen: `want
veel veiliger'.

33 De misdaadmarkt opnieuw bekeken

Wat betekent het voorgaande voor het beeld van `de georganiseerde mis-
daad'? In één zin samengevat: `georganiseerde misdaad' kan niet georgani-
seerder zijn dan zijn plaats in de (misdaad)markt en de marktrandvoorwaar-
den toelaten. Georganiseerde misdaad is in zijn dagelijkse verschijningsvor-
men een deel van een bepaalde sociaal-economische marktomgeving en geen
loshangend economisch FremdkSrper (Bersten, 1990). Wil men een misdaad-
onderneming op zijn juiste aard en omvang kunnen schatten, dan dient men
te beginnen met een verkenning van het `marktlandschap', de randvoorwaar-
den en de aard van de marktbelangen.

Puntsgewijs samengevat leidt het voorgaande tot de onderstaande gevolg-
trekkingen voor de misdaadmarkt als geheel.
- De markt wordt eerder gekenmerkt door decentralisatie dan door in de lite-

ratuur veelvuldig vermelde monopolievorming (Buchanan, 1973; Schelling,
1980). Uiteraard pogen succesvolle misdaadondernemers het marktaandeel
van hun onderneming te vergroten, maar de wal keert bij de daaruit voort-
vloeiende schaalvergroting spoedig het schip (controle en geheimhou-
ding) 3t

- Hiermee samenhangend moet de misdaadmarkt buitengewoon wendbaar
zijn en moet zij als geheel veerkrachtig op tegenslagen kunnen reageren.
Dit zou inhouden dat men met het aanpakken van enige `grote jongens' de
markt zelf niet sluit. Het ontstane gat zou slechts een nieuwe instapmoge-
lijkheid bieden aan nog niet succesvolle kleinere ondernemers, die tot dan
toe bijvoorbeeld meer tot de `eigen dienstenmarkt' gerekend dienden te
worden.

- Door zijn grote persoonsgebondenheid wordt de misdaadmarkt eerder ge-
vormd door kleine organisaties, netwerken en organisatieknooppunten dan
door `lijnorganisaties'. Weschke (1986) spreekt van `Netzstruktur-Krimina-
lit^t' 32 Misdadigers werken veiliger in een moerassige delta dan in een
bergland met herkenbare bergtoppen.

Andere, meer bijzondere kenmerken vloeien voort uit de aard van de verboden
handel zelf en uit de samenstelling van de zich daarmee bezighoudende handelsge-
meenschap, bijvoorbeeld verboden stoffen (verdovende-middelen) versus bedrijfs-
matige misdaad en autochtone misdadigers versus etnische minderheden van uit-

31 Deze groei (naar monopolisering) zou wel mogelijk zijn bij een door omkoping slecht
functionerende overheid, zoals dit in Colombia en zuidelijk Italië het geval is. Onder meer
Reuter (1983), Schelling (1980), Chambliss (1978) en Mclntosh (1975) wijzen op deze
bevorderende omstandigheid. Onzes inziens gaat het hier slechts om een onderdeel van een
gebrekkig en onafgestemd overheidsoptreden, waarbij omkoping geen noodzakelijke voor-
waarde is: wie gaat er nu ambtenaren omkopen, wanneer de overheid toch al slecht functio-
neert? Men koopt alleen lastige ambtenaren om, die door hun willekeur toch al hebben
laten zien dat ze nietvoldoen aan de `bureaucratische ethos' van objectiviteit en voorspel-
baarheid.

32
De voorstelling van een lijnorganisatie of een Mafia GmbH als dè georganiseerde misdaad
kan hij evenwel niet geheel loslaten.
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eenlopende samenstelling. Men kan zeggen dat deze verbijzonderingen de sociaal-
economische nis binnen de misdaadmarkt bepalen.

Deze karakterisering van de misdaadmarkt roept vanzelfsprekend de vraag
op, waarin deze zich nu onderscheidt van de wettige markt van (min of meer)
wetsgetrouwe ondernemers, een vraag die ook Smith (1980) en Rebscher en
Vahlenkamp (1988) bezighield. Een eenvoudig en ondubbelzinnig antwoord
op deze vraag is moeilijk te geven, te meer wanneer we uitgaan van Smiths
(1980) notie dat markt- en ondernemersbeginselen van de wettige markt zich
op aangepaste wijze ook doen gelden op de onwettige markten .33 Wanneer
we kijken naar marktgebieden waar we bijvoorbeeld dezelfde noodzakelijke
wendbaarheid en aanpassingsvermogen verwachten, zoals modegevoelige
(merk)goederen, handel in ramsjpartijen (textiel, boeken), de arbeidsintensie-
ve dienstverleningsbedrijven of de dure ongeregelde goederenmarkt (kunst en
antiek), dan is het niet zo gemakkelijk om duidelijke verschillen aan te wij-
zen. Weliswaar kunnen deze ondernemingen met hun handelswaar en dien-
sten openlijk naar buiten optreden, maar tegelijkertijd weet men dat bescher-
ming van handelslijnen door geheimhouding een belangrijke voorwaarde is
voor het behoud van het eigen marktaandeel. Evenzeer geldt dat een han-
delsnetwerk in zijn kern een personennetwerk is. Wie niet in het netwerk is
ingegroeid, wordt bijvoorbeeld op de veilingen eruit geboden. Goede mense-
lijke verhoudingen (beschikbaarheid over interne diensten: `open deuren',
`vriendjes' e.d.) vormen ook hier bedrijfskapitaal. Voorts, wie economisch
sterk is, kan ook meer contracten afdwingen: niet met eigen geweld, maar
door de rechter. Maar ook hieraan zijn grenzen: men kan soms beter verlies
nemen of onderhandelen dan weer naar de rechter lopen. Dat baart opzien
in de handelsgemeenschap. Het verschil met de misdaadmarkt verandert wel,
wanneer er in kapitaalgoederen en financiële marktstructuren geinvesteerd
moet worden. Dan wordt de zichtbaarheid (mede door schaalvergroting) gro-
ter, terwijl de bedrijfsvoering bureaucratiseert. Of de verschillen z6 groot
worden dat er geen gelijkenis met misdaadondernemingen mogelijk is, wagen
wij te betwijfelen. Verschilt boven het peil van de dagelijkse gebureaucrati-
seerde bedrijfsvoering het elitenetwerk van de bovenwereld werkelijk van dat
van de onderwereld? Hoeveel informatie wordt niet teruggehouden, hoeveel
herenakkoorden worden er rechtsgeldig op papier gezet en anders dan door
sociale controle afgedwongen? De mogelijkheid van een vruchtbare wissel-
werking met misdaadondernemingen op gebieden zoals arbeidsbemiddeling,
afvalstoffen, witte en zwarte geldstromen laten we in deze inleiding buiten
beschouwing. Later zullen we hierop terugkomen. Deze beschouwing laat
overigens wel zien dat vanuit de ondernemingstheorie het onderscheid tussen
het misdaadondernemerschap en de bovenwereld minder vanzelfsprekend is
dan het lijkt.

Daarmee zijn we weer terug bij ons uitgangspunt: de onderneming van de ge-
wone (misdaad)ondernemer, de marktkoopman; soms geniaal, soms begiftigd
door geluk, vaak domme en klaarblijkelijke fouten makend, veelvuldig balan-
cerend op een veelvoud van risico's, strevend naar winst en aanzien, maar uit-
eindelijk bedreigd door hetzij bankroet of gevangenneming. De vraag is nu of

33 Adler (1985) laat in zijn existentiële beschrijving van de grotere verdovende-middelenhan-
delaren zien dat dit rationele gedrag keer op keer wordt verbroken door ongebreidelde ge-
notzucht en de geneigdheid tot willekeurige afwijking van zelf opgestelde veiligheidsregels.
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we met het hier geschetste theoretische raamwerk ook de werkelijkheid kun-
nen beschrijven: kunnen de onwettige economische bedrijvigheden van misdaad-
ondernemers op herkenbare wijze worden beschreven binnen het raamwerk van
een misdaadonderneming? Na eerst de wijze van onderzoek besproken te
hebben, zullen we daar in hoofdstuk 5 op ingaan.
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4 Wijze van onderzoek

Het zal geen verrassing wekken dat er op het gebied van onderzoek naar
georganiseerde misdaad geen geijkte onderzoekwerkwijzen bestaan. Daarge-
laten de omstreden betekenis van de woorden 'georganiseerde misdaad', zijn
er tal van methodologische hindernissen, die nu eenmaal eigen zijn aan het
onderzoekveld. Afhankelijk van de gekozen invalshoek zullen sommige hin-
dernissen sterker dan andere op de voorgrond treden. Men denke alleen al
aan het begrip 'organisatie'. Als het al moeilijk is om een officiële organisatie
die zich naar buiten toe juist op zijn georganiseerdheid laat voorstaan, in
kaart te brengen, hoeveel lastiger is het niet organisaties te beschrijven die
hun uiterste best doen om hun bestaan als organisatie te loochenen? Ook een
goede definitie kan deze moeilijkheid niet verhelpen.

De belangrijkste empirische onderzoeken naar georganiseerde misdaad
hebben bestaan uit waarnemingen van onderzoekers die als ingewijden in het
milieu ter plaatse stelselmatig waarnemingen konden verrichten.' Andere be-
langrijke empirische onderzoeken naar misdaadorganisaties steunden evenals
het onderhavige op een veelvoud van schriftelijke bronnen, vraaggesprekken
en zoals Reuter (1983) gesprekken met informanten, die door hem echter als
notoir onbetrouwbaar werden beoordeeld. Met uitzondering van Lupsha
(1983), die de gegevens over de 'purple gang' aan de hand van een groot aan-
tal variabelen kwantitatief analyseerde, waren de analysewerkwijzen van deze
onderzoekers intuïtief en interpretatief van aard. Gelet op de bonte verschei-
denheid aan gegevensbronnen ligt deze aanpak ook erg voor de hand. Een
andere hindernis voor een gestandaardiseerde werkwijze was de gerichtheid
op gevalsstudies, soms op één bepaalde familie (Anderson, 1979), danwel op
de opbouw van georganiseerde misdaad en corruptie in een bepaalde stad
(Chambliss, 1978; Gardiner, 1970).

4.1 Het beschrijvingsraamwerk

Gelet op de betrekkelijke schaarste aan empirisch wetenschappelijk onder-
zoek en de verscheidenheid aan gegevens, die vanzelfsprekend voor andere
doelen dan voor wetenschappelijke analyse zijn verzameld, zijn wij, uitgaande
van onze ondernemingsbenadering eveneens interpretatief beschrijvend te

30
De term 'participerende' observatie, een vlag die de lading vrijwel nooit dekt, is hier in het
geheel niet van toepassing. 'Ter plekke waarneming' lijkt ons een zuiverder (Nederlandse)
term. Zie voorts Ianni en Reuss-Ianni (1972) in hun onderzoek naar de 'Lupollo-family';
Reuter en Rubenstein (1982, ongepubliceerd) betreffende de gokindustrie, Mieczkowsky
(1983), die in de Caraiben enige tijd te midden van gangleden leefde en Adler (1985), die
voldoende vertrouwen in de wereld der verdovende-middelenhandelaren opgebouwd had
om ter plekke waarnemingen te verrichten en vraaggesprekken te voeren.
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werk gegaan. Voor het opstellen van toetsingshypothesen is de `theorie' nog
onvoldoende scherp. In samenhang met de in het begin van hoofdstuk 3 ge-
geven omschrijving van `onderneming' levert de onderzoeksvraag (hoe econo-
mische gedragingen van misdaadondernemers te plaatsen in het verband van
een misdaadonderneming) een aantal voor een beschrijvingsraamwerk beno-
digde bestanddelen:
- Een misdaadonderneming wordt geacht een bestendige bedrijvigheid gaan-

de te houden. Dit betekent dat misdadigers die maar weer een kraak zet-
ten, omdat het geld van de vorige klus op is, als ad hoc werkers en niet als
bedrijvers van ondernemingsgewijze misdaad zijn aangemerkt, hoe zwaar
hun feiten of rationeel hun planning ook zijn mochten. Hun plaats in de
`markt der criminelen' hebben we wel nader bekeken.

- Een onderneming wordt geacht een minimum aan personele samenhang
en ruimtelijke organisatie te bezitten, waarbinnen de deelnemers hun be-
drijfshandelingen verrichten. Dit onderscheidt de misdaadonderneming en
hun deelnemers van de bovengenoemde ad hoc werkende misdadiger, die
een grote slag slaat en weer een tijdje verdwijnt. Hoezeer de onderneming
ook aan de ondernemer gebonden kan zijn, hij is er evenzeer van te on-
derscheiden als het advocaten- of adviseursbureau van de persoon die zo'n
onderneming in zijn eentje drijft. De feitelijke aard, inrichting en omvang
van de organisatie zullen wij aan de hand van de bestudeerde gevallen
nader onderzoeken.
Het werken in een marktsamenhang brengt een minimum aan bestendige
samenwerking met zich mede. Dit kenmerk brengt wel met zich mee dat
ondernemers die alleen te werk gingen en/of telkens weer kortstondige
nieuwe verbanden aangingen, niet als deelnemers aan een misdaadonder-
neming werden beschouwd.

- Een misdaadonderneming wordt door een misdaadondernemer gedreven
in een marktsamenhang. Hij brengt iets voort, levert een dienst of is zelf
weer afhankelijk van goederen of diensten, waarvoor hij en anderen (in de
onderwereld of bovenwereld) willen betalen. De omstandigheid dat som-
mige ondernemers slechts `droomgoud' verkopen of stelselmatig kopen
zonder te betalen, hoeft daaraan niet af te doen. Deze marktsamenhang
onderscheidt de misdaadonderneming van de rover(sbende), die overigens
voor andere goederen dan baar geld wel weer afhankelijk is van een afne-
mersmarkt. Onze benadering van de marktsamenhang zal overigens niet
alleen economisch zijn; waar mogelijk zullen ook de sociale kanten ervan
bekeken worden.

De misdaadmarkt hebben we in paragraaf 3.3 gekenmerkt door zijn: decen-
tralisatie, wendbaarheid en netwerkstructuren. Overeenkomstig onze uiteen-
zetting in hoofdstuk 3 hebben we de `klassieke' bestanddelen `geweld', 'cor-
ruptie' en `inwerken in de bovenwereld' hier niet opgenomen. Deze in de lite-
ratuur steeds genoemde kanten van `georganiseerde misdaad' willen wij hier
niet als onbelangrijk terzijde schuiven. Echter, we zullen ze behandelen als
afgeleiden of bedrijfsgevolgen van het onwettige ondernemerschap. Ook de
samenhang met de zgn. `echte onderwereld', die zou bestaan uit `zware', be-
roepsmatige maar ad hoc werkende boeven, is hier niet nadrukkelijk vermeld.
We beschouwen deze mogelijke samenhang (met wat we in paragraaf 5.3 de

35 Een punt van kritiek van lanni (1973) op de sterk doorgevoerde economische benadering
van o.a. Buchanan (1973).
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`markt der zware criminelen' noemen, min of meer gelijkgesteld met de 'ech-
te' onderwereld) als een onderdeel van de `marktsamenhang', `bestendige
samenwerking' of voortvloeiend uit de noodzaak van `eigen dienstverlening'.
Meer vooronderstelde kenmerken van het misdaadondernemerschap willen
wij voor ons beschrijvingsraamwerk voorshands niet invoeren. Hoewel we de
bovengenoemde `klassieke' bestanddelen van `georganiseerde misdaad' wel
steeds op onze aandachtslijst hadden staan, achtten we het empirische kennis-
bestand nog ontoereikend om zaken niet in het onderzoek te betrekken, wan-
neer er bijvoorbeeld van geweld of omkoping geen sprake was. We zijn uit-
gegaan van dit minimale raamwerk en we zullen zien hoe ver we daarmee
beschrijvenderwijs konden werken.

4.2 De kennisbronnen

Een deel van de onenigheid rondom datgene wat 'de georganiseerde misdaad'
zou kunnen voorstellen, vindt zijn oorsprong in de aard van de gebruikte
bronnen. In de keuze van de kennisbronnen en in de wijze van het benutten
van de daaruit verkregen gegevens kunnen bestaande voorstellingen en denk-
beelden een belangrijke rol spelen.

Belangwekkende voorbeelden zijn de getuigenissen van de gangster Valachi voor de
Permanent Subcommittee on Investigations of the Senate Convnittee on Govern-
ment Operations begin jaren zestig en van Fratianno voor verschillende Grand
Juries in de Verenigde Staten. Vooral Valachi's getuigenis speelde een belangrijke
rol in Cresseys structuurmodel, ondanks het feit dat hij deze getuige zelf niet ge-
loofwaardig achtte (Albini, 1988)! De betrouwbaarheid van deze getuigen, die veel
minder zeker wisten, dan de daarop gebaseerde rapporten voorwenden, is o.a. door
Albanese (1982 en 1983) krachtig aan de kaak gesteld. De gedetailleerde beschrij-
ving van Valachi's getuigenis en diens misdaadloopbaan door Peterson (1983) laat
zien dat de kennis van deze gangster zich beperkte tot de New Yorkse situatie.36

Deze kritiek maant tot voorzichtigheid ten aanzien van de schaarse beschik-
bare bronnen: kennelijk is er een neiging om op niet al te sterke bronnen be-
trekkelijk zware constructies zoals nationale syndicaten e.d. te projecteren.

De mogelijke kennisbronnen van georganiseerde misdaad zijn erg gespreid
en vullen elkaar inhoudelijk vaak slecht aan. Hierdoor heeft onderzoek op dit
gebied iets van archeologie: op grond van her en der verspreide 'gegevens-
scherven' moet de onderzoeker (maar ook de opsporingsambtenaar) een
samenhangend beeld van een misdaadonderneming of organisatie `bij elkaar
lijmen'. Deze `criminele archeologie' is bovendien in zoverre moeilijker dan
de klassieke, dat de onderzoeker naar georganiseerde misdaad te maken
heeft met een verschijnsel, dat onder zijn handen verandert en waarvan de
deelnemers hun uiterste best doen de waarheid te verdraaien: een opgegra-
ven Neanderthaler moge dan zwijgzaam zijn, hij liegt tenminste niet.

Zoals gezegd zijn de bronnen (ruimtelijk) zeer gespreid en inhoudelijk
uiteenlopend. Ook in hun mate van betrouwbaarheid zijn zij erg verschillend.
Tegenover de berichten van informanten die zelf in het `veld' bezig zijn en op
wier betrouwbaarheid men hoogstens kan hopen (Reuter, 1987), staan de

36 Een andere criticus van het op deze getuigenis geschetste beeld van een alomvattende
misdaadorganisatie (Hawkins, 1969) concludeerde: 'one is not dealing with an empirical
phenomenon at all, but with an article of faith'. Peterson (1983, p. 373) oordeelt: 'he
entire discussion by Valachi concerning membership in Cosa Nostra is not very convincing'.
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bronnen die geacht worden het meest betrouwbaar te zijn, maar vaak het
minste zicht op de criminele onderneming verschaffen, nl. de voor de vervol-
ging samengestelde strafdossiers. Tenzij politie en openbaar ministerie in een
vroeg stadium hun aandacht richtten op vervolging op grond van art. 140
WvSr. of het feitelijk leiding geven (art. 51 WvSr.), kan de opbouw en wer-
king van de misdaadonderneming niet altijd zo gemakkelijk uit de stukken
worden afgeleid.

Aangezien wij in dit stadium van onderzoek niet in staat waren met mis-
dadigers vraaggesprekken over hun ondernemerschap te voeren, laat staan
rechtstreekse waarnemingen in de onderwereld uit te voeren, zijn wij uitslui-
tend uitgegaan van door de politie en andere diensten ter beschikking gestel-
de gegevens. In beginsel werden er geen gegevens op voorhand buiten be-
schouwing gelaten, hoewel wij, evenals Reuter (1987) na enige teleurstellin-
gen, hardere eisen aan onze bronnen gingen stellen. De bronnen die wij
gehanteerd hebben, zijn op verschillende wijzen in te delen, zonder overigens
tot een sluitende indeling te leiden. We gaan daarom maar uit van een prag-
matische herkomstindeling.

4.2.1 De politie

Het ligt voor de hand dat de politie onze hoofdbron van gegevens is geweest.
De politie staat immers het meest aan de frontlijn en doet de meeste recht-
streekse kennis op. Desondanks was terughoudendheid bij het gebruiken van
de politie-informatie noodzakelijk. Dit betrof eerder het daaruit gevormde in-
terpretatieve beeld dan de afzonderlijke feiten zelf, hoewel sommige recher-
cheurs op onnaspeurbare wijze meer bleken te kunnen vertellen dan op grond
van overige gegevens aannemelijk kon worden gemaakt. Ook bleken de `ver-
tel-eens'-gegevens een bron van moeilijk recht te buigen legenden te zijn.

Zo werd van een misdadiger beweerd dat hij zijn ruime erfenis zou hebben ge-
bruikt om zijn misdaadonderneming te bekostigen. Dit verhaal is tot in de hoogste
politie- en justitierangen onuitroeibaar gebleven. Echter, aan de hand van de
beschikbare stukken kon ondubbelzinnig worden vastgesteld dat de misdadiger pas
twee jaar nadat deze beweringen werden gedaan, de erfenis zag vrijkomen. De fei-
ten op zich waren niet onjuist, maar het daaruit afgeleide verhaal was fout.

Hieraan dient te worden toegevoegd dat de politiemensen het ook niet altijd
met elkaar eens waren in hun kijk op de georganiseerde misdaad. Dit noopte
ons ertoe van de `delphi-methode' af te zien.

De gesprekken die wij vanzelfsprekend wel met tal van rechercheurs gehad
hebben, vloeiden voort uit de bestudering van schriftelijk materiaal en waren
van toelichtende aard. Deze gesprekken waren in de meeste gevallen van
groot belang voor de juiste plaatsbepaling en aanduiding van bijvoorbeeld de
onderlinge verhoudingen binnen een misdaadonderneming.

De schriftelijke politie-informatie bestond in de eerste plaats uit de door
de recherche verzamelde gegevens van misdadigers, aangevuld met andere
bronnen van de Justitiële Dienst. De aard van deze gegevens kan uiteenlopen
van boterzacht tot nagenoeg aantoonbaar. Doordat sommige gegevens (nog)
niet zijn aangewend voor opsporingsonderzoek, zijn zij zeer vertrouwelijk.

Vaak hebben ze niet eens betrekking op strafbare feiten, maar op contac-
ten tussen misdadigers. De verscheidenheid in betrouwbaarheid van de poli-
tiële gegevens kwam ons zeer groot voor en leek samen te hangen met de
wijze waarop zij door de politie verzameld en geschift werden.
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Er zitten veel derde- en vierdehands boodschappen bij, geruchten die even
onbestemd als het geritsel der bladeren lijken. 'Midas Wolf zou ook betrokken
zijn bij ....'; 'hij zou ook drie biggetjes opgegeten hebben ....'; 'hij zou ook ....'
Hoe dit soort 'zou-ook'-berichten door opzienbarende, onopgeloste zaken rond-
om bepaalde misdadigers ten onrechte sterk kunnen aanzwellen, bleek tijdens
het onderzoek in de zaak Heyn, voordat de ontvoerder en moordenaar bekend
werd. Bijna geen Amsterdamse misdadiger van enig belang zou er niet 'achter
zitten', 'ermee te maken hebben', 'er een vinger in hebben', of sedert de ontvoe-
ring 'zich opeens anders gedragen hebben', enz.
Vooral onopgeloste gewelddaden worden ter verhoging van de afschrikwekkend-
heid van hun naam door meer dan één misdadiger gaarne op de eigen rekening
geschreven, danwel laten zij zich die feiten stilzwijgend 'aanleunen'. Achteraf
blijkt die toeschrijving soms aantoonbaar onjuist, althans voor de politie. 37 Voor
het 'milieu' maakt dat weinig uit en heeft de betrokken misdadiger alleen maar
aan eerbied of ontzagwekkendheid gewonnen: 'With gangsters as with politi-
cians, what they do counts far less than what they are thought to do' (Pearson,
1973, p. 102). Dat uiteindelijk één moord op naam van twee belangrijke misda-
digers staat, doet daar niet aan af.

Op grond van deze en soortgelijke ervaringen zijn wij uiterst behoedzaam met
de informatie van nog niet strafrechtelijk afgedane zaken omgegaan. In be-
ginsel hanteerden wij de stelregel dat niet op schrift gestelde politieberichten
als 'inwerk- en achtergrondinformatie' dienden te worden opgevat. Wel op
schrift gestelde informatie afkomstig van informanten werd slechts in beschou-
wing genomen, indien zij door andere berichten ondersteund kon worden.

Voor het overige baseerden wij ons op schriftelijke politiebronnen, zoals
uitgeschreven telefoontaps, verslagen van observaties en andere processen-
verbaal, voor zover zij geen deel uitmaakten van het in de strafvervolging ge-
bruikte dossier.

De verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken bleken overigens van beperkte
waarde: slechts in één van de door ons onderzochte zaken bleek een misdaadon-
dernemer zijn zakelijke transacties per telefoon te doen, er mede vijf jaar gevange-
nisstraf aan overhoudend. Wat meer ervaren ondernemers hebben het gevaar van
hun communicatiemiddelen reeds eerder ontdekt en gebruiken de telefoon gewoon-
lijk slechts voor huishoudelijke doelen of om (gecodeerde) ontmoetingsplaatsen af
te spreken. Als er dan al iets gezegd wordt over de verboden handel, dan gaat het
om T-shirts en soortgelijke waren, waarvoor deze ondernemers schijnbaar een niet
te vullen gat in de Nederlandse markt gevonden hebben.

4.2.2. Strafrechtelijke bronnen

Zoals de benaming reeds aangeeft, gaat het hier om justitiële gegevens: het
opsporingsonderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek, het onderzoek ter zit-
ting en de behandeling in hoger beroep. Voor ons onderzoek achtten wij het
overigens niet noodzakelijk dat de aangevangen opsporing uiteindelijk leidde
tot strafvervolging en schuldigverklaring. We waren van mening, dat we niet
op de strafrechtelijke stoel van de rechercheur, officier van justitie (ovj) of
rechter behoorden te gaan zitten. Verdachte ondernemers wier vervolging

37 Ten dele: door gebrek aan uitwisseling van informatie kwam het voor dat een moord in de
duinen door twee verschillende politiekorpsen, op grond van de gegevens van hun infor-
manten, aan twee verschillende misdadigers werd toegeschreven. Zelfs opheldering van de
moord bracht in deze beeldvorming geen verandering.
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één grote gerechtelijke dwaling zou zijn, zouden vanzelfsprekend uit ons
onderzoeksbestand verwijderd zijn. Dit is echter niet voorgekomen. Als er al
niet vervolgd of vrijgesproken werd, dan lagen daar juridisch-technische moei-
lijkheden aan ten grondslag, niet in het minst veroorzaakt door de als het
graf zwijgende verdachten of getuigen met spontane geheugenstoornissen.

Tot de strafrechtelijke bronnen werden vanzelfsprekend ook de uittreksels
uit het algemeen documentatieregister van de Justitiële Documentatiedienst
en de beschikbare voorlichtingsrapporten gerekend.

4.2.3 Administratieve bronnen

Een derde belangrijke bron werd gevormd door administratieve gegevens die
in verband gebracht konden worden met het ondernemerschap van de misda-
diger of de groepering: gegevens van de Kamer van Koophandel, de belasting-
dienst en het kadaster. Het is in een gebureaucratiseerde zorgstaat immers
niet eenvoudig om administratief te verdwijnen, vooral niet wanneer men van
zijn zuur verdiende geld op een andere wijze dan door slempen en brassen
wil genieten. Al spoedig komt men al bestedend en ondernemend in een of
andere administratie voor: het kadaster, de Rijksdienst voor het-Wegverkeer,
de Kamer van Koophandel of, ironischerwijs, bij de sociale dienst of de be-
drijfsvereniging, teneinde tenminste over een wettig `basisinkomen' te beschik-
ken.ss Op zichzelf zou dat voor de misdaadondernemer niet zo bezwaarlijk
zijn, ware het niet dat hij er altijd voor beducht is dat dit soort gegevens bij
de belastingdienst terecht kunnen komen, waartoe onze schreden zich dan
ook spoedig wendden.

Aangezien dit een grote werkbelasting voor zowel het onderzoeksteam
alsook de aangezochte diensteenheden van de belastingdienst met zich mee-
bracht, zagen we ons genoodzaakt selectief te werk te gaan. We richtten onze
(financiële) aandacht in de eerste plaats op misdaadondernemers van wie
aannemelijk was dat zij aanmerkelijk meer verdienden dan verteerden. In
sommige gevallen bleek dit een misser: de personen in kwestie waren bij de
belastingdienst alleen beschreven voor nimmer betaalde ambtshalve aansla-
gen. Aangezien van hun vermogenspositie alleen bekend was dat zij veel geld
stuk sloegen en voor het overige in dure pachtauto's rondreden, hebben we
deze groep buiten beschouwing moeten laten. Hierdoor hielden we een klei-
ne groep van ondernemers over, die door hun wijze van bedrijfsvoering meer
administratieve sporen achterlieten. Deze sporen waren overigens vaak kun-
stig verborgen onder de sporen van andere (rechts)personen. Het is immers
de bedoeling de eigen sporen te wissen en administratief te verdwijnen. Wan-
neer van zo'n ondernemer dus weinig of niets (schriftelijk) bekend was, maar
hij wel economische beschikbaarheid had over (register)goederen of betrok-
ken was bij andere rechtspersonen, dan werden de administratieve gegevens
opgevraagd van degenen op wier naam die goederen of rechtspersonen ge-
schreven stonden. De vraag was natuurlijk of de inkomens- en vermogensge-
gevens van die personen het aannemelijk maakten dat zij feitelijk eigenaar of
leidinggevende waren. Bijvoorbeeld, bij een jaarinkomen van f 40.000 bruto

38 Veel van de processen-verbaal van verhoor begonnen (of eindigden) met de verklaring. 'Ik
heb een uitkering van de sociale dienst (of GAK bij arbeidsongeschiktheid) van ongeveer
f 1000 per maand. Daarvan kan ik goed rondkomen', een van uitkeringstrekkers weinig
gehoorde uitspraak.
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uit een duurzaam verlies lijdende investeringsmaatschappij hadden wij alle
reden om verder te graven.

43 De keuze van zaken

De in paragraaf 4.1. genoemde bestanddelen hebben we gebruikt als maatsta-
ven voor het al dan niet betrekken van zaken in het onderzoek. Anders dan
bij kwantitatieve onderzoeken konden wij daarbij niet uit een duidelijk om-
schreven populatie van bijvoorbeeld verdachten of zaken een steekproef trek-
ken. De juridische omschrijving van verdachte of strafzaak bleek vanuit onze
ondernemingstheorie namelijk niet bruikbaar te zijn. Zo ging het ons niet om
afzonderlijke verdachten, maar om verdachten tussen wie een `minimum aan
bestendige samenwerking' te bespeuren was. Dat bracht met zich mee dat
ook een steekproef uit mogelijke zaken weinig zinvol was. Eén misdaadonder-
neming kan afhankelijk van het vervolgingsbeleid als één of als een reeks van
achtereenvolgende zaken worden aangebracht en op verschillende wijzen
worden ingeboekt. De in de gedragswetenschappen gebruikelijke steekproef-
trekking bleek dus van weinig nut. In plaats daarvan hebben we min of meer
de verzamelingswijze van de `ter plekke waarneming' gevolgd, zoals in het
onderzoek naar het beslissen van ovj's en rechters (Van Duyne, 1983; Van
Duyne en Verwoerd, 1985): uitgaan van wat de dagelijkse praktijk oplevert
om dan aan de hand van de onderzoekmaatstaven te beslissen of een zaak zal
worden opgepakt. Zoals in zoveel open waarnemingssituaties kunnen onvoor-
zienbaarheden daarbij een soms hinderlijke rol spelen.'

In dit onderzoek gingen wij als volgt te werk. Voor het verkrijgen van
zaken die betrekking hadden op misdaadondernemingen, gingen wij uit van
de meest uiteenlopende informatiebronnen: de dagbladverslaggeving, door de
politie en de Centrale Recherche Informatiedienst opgemaakte lijsten van
`zware, georganiseerde misdadigers', aanwijzingen uit andere zaken e.d. Voor
het maken van een keuze gingen wij uit van de genoemde kenmerken: besten-
dige bedrijvigheid, samenwerking, het voorkomen van een personele en ruimte-
lijke organisatie en het vereiste van marktsamenhang.

Nadat wij aldus een zaak hadden uitgekozen, volgde een kennismaking met
de behandelende rechercheurs, die ons de informatie verschaften. Deze werd
in de daarop volgende bestudering vergeleken met het aanwezige materiaal.
Hoewel de feitelijke informatie meestal juist was, was de interpretatie daar-
van door de politie al spoedig in de vertrouwde termen van `de georganiseer-
de misdaad'. Aangezien het ons alleen om de feitelijke gegevens ging, hebben
we ons bij de verdere keuze en verwerking van het materiaal door deze inter-
pretatie niet laten leiden. Wel hebben we bij de afsluitende gesprekken vaak
veel baat gehad van de overzichten die de rechercheurs van een misdaadnet-
werk of onderneming gemaakt hadden. Deze vergemakkelijkten ons werk,
terwijl de daar omheen gevoerde gesprekken ons soms nieuwe aanknopings-
punten verschaften.

Reeds spoedig bleek ons dat het niet goed mogelijk zou zijn om het gehele
palet aan wetschendingen, waarmee stelselmatig door een onderneming geld
te verdienen is, te onderzoeken. We besloten ons derhalve te beperken tot

39 Verdachten ontsnappen, komen te overlijden, het rechercheteam wordt opgeheven e.d.
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twee marktgebieden, die ieder voor zich al ruim genoeg zijn om de meest uit-
eenlopende vormen van misdaadondernemingen te herbergen:
- De verboden goederenhandel: Praktisch valt deze samen met de verdoven-

de-middelenhandel. Andere onwettige handel, zoals wapenhandel en han-
del in afvalstoffen betreffen namelijk niet zozeer verboden stoffen alswel
schendingen van marktregelingen en administratieve voorschriften, waar-
door voor de ondernemer een winstmarge ontstaat. Hetzelfde geldt voor
handel in gestolen waar.

- De bedrijfsmatige misdaad: Dit begrip is overgenomen uit Van Duyne
(1988). In paragraaf 5.3 zal een nauwkeurige omschrijving gegeven worden.
Het omvat de vormen van witte-boordenmisdaad (valsheid, bedrog, econo-
mische wetschendingen), die worden gepleegd vanachter de voorgevel van
een bedrijf en betreft dus ook de wettige bedrijven die bijvoorbeeld op
grote schaal frauderen. Hier beperken wij ons tot die ondernemingsvor-
men die hoofdzakelijk waren opgezet teneinde te bedriegen en marktregels
te schenden. We beseften overigens dat het onderscheid tussen het wettige
ondernemerschap waarin ten behoeve van de winst alle mogelijke wetten
worden geschonden (de misdadige ondernemer) en de misdaadondernemer
flinterdun is. Een `overloop' van belangen en personen naar het `gewone'
bedrijfsleven sloten wij dan ook geenszins uit.

Misdaadmarkten, zoals de seksindustrie of de wapenhandel zijn (voorshands)
dus buiten ons onderzoeksbereik gebleven. Van het onwettige gokwezen heb-
ben we één zaak vanwege zijn bedrijfsmatige opzet in het onderzoek betrok-
ken. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de meer projectmatig werkende
`zware criminelen', zoals overvallers, valsgeldhandelaars, hardhandige incasso-
bureaus en de gehele misdaadmarkt afstruinende ondernemers. In samen-
hang met verdovende-middelenhandel stuitten wij bij onze eerste verkenning
één maal op een geval van vrouwenhandel. Deze was wel georganiseerd in de
zin van planmatigheid van opzet, maar we waren er onzeker over hoe we de-
ze op zich ad hoc opgezette handel moesten plaatsen. We konden deze casus
moeilijk als een misdaadonderneming beschouwen en hebben hem dus buiten
het onderzoek gelaten.

Op grond van een door de politie verschafte lijst van ±200 criminelen heb-
ben we ons ook verdiept in de georganiseerde misdaad in vier van de grote
gemeenten. Dit verschafte ons wel een beeld van de (klassieke) onderwereld,
maar niet van de mogelijkerwijs door enige organisatoren uit deze groep
gedreven ondernemingen. De reden daarvoor was gelegen in het hoge overlij-
densrisico binnen deze groep. Nog vóór wij goed en wel met de gegevensver-
zameling aan de gang waren, ontviel ons de ene na de andere hoofdrolspeler:
twee werden op de openbare weg doodgeschoten, twee werden met kogelga-
ten in een motorboot in een watertje in de Betuwe aangetroffen en de vijfde
is nooit gevonden. De gewelddadige levensstijl van deze vermiste, de lange
duur van zijn afwezigheid alsmede de hardnekkige geruchten over `graszoden
of beton' als de laatste eer aan het mogelijke stoffelijk overschot sterkten ons
vermoeden dat er weinig gegevens meer zouden loskomen. Twee andere
moorden in dezelfde kring (één een jaar voor en één tijdens ons onderzoek)
bevestigden het gewelddadige karakter van deze onderwereld, maar belem-
merden tevens onze gegevensvergaring. Bij een levensmisdrijf wordt de poli-
tiële aandacht namelijk sterk op dat feit gericht, terwijl de onderneming van
het slachtoffer met hem ten onder gaat: ten hoogste worden wat `relaties' en
`lijntjes' door andere ondernemers uit zijn omgeving overgenomen. De crimi-
nele informatie is dan moeilijk hard te maken en bovendien snel verouderd.

34



Ofschoon het onderzoek dus niet beoogde door middel van een 'representa-
tieve steekproef uit `de georganiseerde misdaad' een landelijk beeld te geven
(een theoretische onmogelijkheid trouwens), is waar mogelijk wel gepoogd de
te onderzoeken zaken landelijk te spreiden. Ondanks dat zijn de oostelijke en
noordelijke provincies (Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland) slechts
marginaal in beeld gekomen, waarmee allerminst verondersteld wordt dat zij
dus geen `georganiseerde misdaad' zouden kennen. Meer praktische redenen,
zoals het aantal bekend geworden misdadigers in deze markt en een over-
vloed aan gevallen in de westelijke en zuidelijke provincies, hebben hier meer
aan bijgedragen.

De door ons uitgezochte zaken verkeerden in verschillende stadia van on-
derzoek of gerechtelijke afdoening. Dit werkte op verschillende wijzen door
op het verzamelen van de brongegevens, hetgeen vanzelfsprekend ook van in-
vloed was op de vergelijkbaarheid der zaken.

Daarbij speelden persoonlijke en plaatselijke omstandigheden een belangrijke rol.
Waar de ene ovj verklaarde dat hij het dossier in een maanden slepende zaak
`geen middag, geen uur, geen tien minuten kon missen', daar stond bij andere par-
ketten de deur wijd open. Tegenover vele politiekorpsen die ons spoedig thuis
deden gevoelen en ons alle - ook zachte - informatie verschaften, stonden enige
korpsen of opsporingsteams die hun werk op soms nukkige wijze afschermden. Op-
gemerkt moet worden dat de rookwolken van geheimzinnigheid naderhand vaak in
geen enkele verhouding met het daardoor gediende belang bleken te staan.

Ten aanzien van de volledigheid van informatie kan gesteld worden dat wij in
elk geval alle beschikbare schriftelijke gegevens onder ogen gekregen hebben.
In hoeverre sommige `zou-ook'-berichten ons onthouden werden, is uit de
aard der zaak onduidelijk gebleven. In sommige zaken bleek ook de politie
geen duidelijk inzicht te hebben in de aard en (personele) opbouw van de
misdaadonderneming.

Over de persoonlijkheid van de ondernemers verschaften de bronnen ge-
woonlijk geen of uiterst schaarse kennis. Hierdoor hebben wij ons niet nader
kunnen verdiepen in vragen zoals de voor de onderneming belangrijke per-
soonlijkheidskenmerken, vaardigheden, de psychologie van het leiderschap en
andere psychologische kanten van het misdaadondernemerschap.
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5 Bevindingen

In dit hoofdstuk zullen we de in ons onderzoek bestudeerde zaken beschrijven
aan de hand van de in hoofdstuk 3 uiteengezette ondernemingstheorie. Bij de
weergave van de zaken hebben we, teneinde de herkenbaarheid van de be-
trokken personen te bemoeilijken, stelselmatig zaakbijzonderheden veranderd
zolang de structuur ervan niet aangetast werd. Ingeval de gegevens afkomstig
waren van bronnen waarvan de berichten geen deel uitmaakten van een straf-
dossier, moesten we daarin verder gaan dan wanneer de verdachten reeds be-
recht en schuldig verklaard waren. Dit wil overigens niet zeggen dat we in de
berechte zaken geen anonimiteitseisen gesteld hebben. Voor alle zaken en
verdachten hanteerden wij hetzelfde uitgangspunt, ongeacht de omringende
publiciteit, de landsaard, de verblijfplaats in of buiten Nederland of `staat van
overleving'.

Teneinde het de ingewijde en daarom naar herkenning zoekende lezer zo moeilijk
mogelijk te maken, hebben we niet alleen alle plaatsaanduidingen veranderd, maar
ook bijzonderheden betreffende de wijze van plegen: boten zijn vrachtwagens en
luchthavens zeehavens geworden (en omgekeerd), gevangenisstraffen zijn met een
paar jaar verhoogd of verlaagd e.d. Onze maatstaf bij het doorvoeren van dit soort
wijzigingen was het gelijk blijven van de aard en opbouw van de te beschrijven
onderneming.

Ofschoon we ons met opzet beperkt hebben tot twee brede marktgebieden
(verboden goederen en bedrijfsmatige misdaad), wil dit nog niet zeggen dat
we aldus ook twee groepen van onderling goed vergelijkbare zaken gevonden
hebben. Ten aanzien van belangrijke variabelen, zoals de wijze waarop de ge-
pleegde feiten georganiseerd werden, de onderlinge organisatieverhoudingen
of de omvang van de organisatie, vielen de zaken in kleine groepjes uiteen,
zo ze al niet volstrekt enig in hun soort waren.

5.1 De in het onderzoek betrokken zaken

In totaal zijn 40 zaken, in de zin van duidelijk te onderscheiden misdaadon-
dernemingen, volledig beschreven. Niet alle aldus beschreven ondernemingen
werkten als losstaande bedrijven. Eén middelgrote verdovende-middelenhan-
del hing rechtstreeks samen met een nog grotere onderneming; een drievou-
dig smokkelpunt bij een zeehaven had organisatorische banden met het 'ach-
terland'; en de witwasserijen waren uit hoofde van de aard van hun dienstver-
lening sterk verbonden met verdovende-middelenhandel, waarvan de op-
brengsten werden verwerkt. Afgezien van de onderlinge verbondenheid tussen
een aantal zaken, hebben we ongeveer evenveel zgn. bedrijfsmatige-misdaad-
als verdovende-middelenzaken onderzocht: 19 verdovende-middelenzaken en
21 gevallen van bedrijfsmatige misdaad.
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Drie tot vier min of meer terloops vermelde zaken zijn wel bestudeerd, maar niet
als afzonderlijke casus beschreven. Een grote flessentrekkerszaak (f 1.500.000)
moesten we laten vallen, omdat de politie `geen tijd' enz. had voor verdergaand
onderzoek, waardoor er geen voldoende gegevens boven water kwamen.
De bestudering van een aantal zaken was ten tijde van het schrijven nog niet afge-
sloten, omdat de ondernemer nog niet was aangehouden en de onderneming dus
nog draaiende was. Ontwikkelingen die zich ten tijde van het schrijven voordeden,
hebben we waar mogelijk meegenomen.

Van de verdovende-middelenondernemingen waren er zes in handen van et-
nische minderheden: Turken, Pakistani en Antillianen. De zeehavensmokkel
was deels een `etnische' aangelegenheid. Bij de bedrijfsmatige misdaad was er
in vier gevallen sprake van een buitenlands ondernemerschap: Skandinaviërs,
Noordamerikanen, Pakistani en (deels) Belgen. Uit deze aantallen mogen
overigens geen gevolgtrekkingen omtrent de mate van het buitenlandse deel-
nemerschap aan `georganiseerde misdaad' gemaakt worden. Daarvoor ver-
schillen de aantallen bij een onderneming betrokken personen te veel, terwijl
sommige grote `organisaties' achteraf bleken te bestaan uit een aantal kleine-
re familie-ondernemingen, die onderling zulke sterke handelsbetrekkingen
hadden dat zij uiterlijk één organisatie lijken. In feite gaat het daarbij om
allerminst homogene netwerken. Bij de verdovende-middelenondernemingen
ging het in alle gevallen om in- en uitvoer. Uit de binnenlandse verdeel- en
consumentenmarkt van deze handel verkregen wij geen voorbeelden van mis-
daadondernemingen.

Zoals te verwachten was, wees de politie ons soms op `zware jongens' die
zeker `georganiseerd bezig waren', maar waarbij achteraf bleek dat het toch
maar om tijdelijk `stukwerk' ging: onvoldoende duurzaamheid om van een
onderneming te kunnen spreken, ondanks het duidelijk herkenbare leider-
schap. Deze zaken (acht) hebben we, doordat ze ons nu eenmaal aangereikt
werden, wel onderzocht als voorbeeld van de `markt der criminelen' (para-
graaf 5.4). Zij waren voor ons van belang, omdat zij een soort van onderlijn
van onze misdaadondernemingstheorie aangaven: wel zware, winstgevende en
planmatig gepleegde feiten, maar toch net geen `onderneming'.

5.2 Verboden-goederenhandel: algemene verschillen

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd opgemerkt, valt in ons onderzoek
deze tak van verboden handel vrijwel samen met verdovende-middelenhandel.
De vraag is hoe we de ondernemingen in deze tak van handel nader kunnen
onderverdelen. We kunnen de ondernemingen rangordenen naar grootte, de
aard van de gezagsopbouw, de etniciteit van de deelnemers of de aard van de
verboden handelswaar. Voor ieder onderscheid is wel wat te zeggen, wat in de
praktijk betekent dat een en ander behoorlijk door elkaar loopt en in elkaar
vloeit.

5.2.1 Harde en zachte verdovende middelen: lijst I & II

Los van juridische overwegingen valt er wat voor te zeggen om eerst te kijken
naar de aard van de verhandelde goederen. De aard van de handelswaar kan
immers doorwerken op de inrichting van de onderneming: de handel in boter
zal spoedig anders georganiseerd worden dan de handel in kanonnen. Wan-
neer we uitgaan van de handelswaar zelf, dan kan deze bedrijfstak worden in-
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gedeeld in de handel in `lijst I-' en `lijst II-goederen', hetgeen staat voor de
handel in `hard-' en in `soft'-drugs. De handel in zware verdovende middelen,
zoals opiaten, cocaïne, amfetamine en andere als gevaarlijk beschouwde, be-
wustzijnsbe nvloedende middelen, is bedrijfsmatig beschouwd een veel gevaar-
vollere onderneming dan de handel in de zachte verdovende middelen. De
zwaarste strafbedreiging bij in- en uitvoer van harde verdovende middelen is
12 jaar, tegen 4 jaar bij grensoverschrijdende hasjhandel (art. 10 lid 4 en art.
11 lid 3 Opiumwet). Dit gevaarverschil kan echter wel weer goed gemaakt
worden door sterke winstverschillen per bedrijfsinspanning. Daarnaast dient
men nog aan de zeer tastbare verschillen tussen de waren zelf te denken, zo-
als de omvang van de stof per prijseenheid. Voor f 1.000 zachte verdovende
middelen heeft de handelaar een grotere baal stof te hanteren met een klei-
nere winst dan voor f 1.000 heroïne of cocaïne. Bij gelijke winst moeten dus
meer lijst II-goederen verhandeld worden dan bij de harde verdovende mid-
delen. Dit heeft de ondernemer af te wegen tegen de pakkans en het verlies
van handelswaar bij inbeslagneming. Grote partijen met veel winstmogelijk-
heden leveren tevens meer gevaar voor verlies op, bijvoorbeeld door moge-
lijke stremmingen in de verdeelmarkt. Zelfs in landen met een grote afzet-
markt, zoals Engeland, bleken grote partijen hasjiesj van meer dan 15 ton
lastig te hanteren te zijn (Malyon, 1989; p. 91).40

Wanneer we nu vanuit deze bedrijfsmatige overwegingen kijken naar de
door ons bestudeerde misdaadondernemingen, dan blijkt het handelswaar-
onderscheid een realistische te zijn. Bij vier ondernemingen bleek alleen in
hasjiesj en marihuana gehandeld te worden: ook zachte inlichtingen wezen
niet op harde verdovende middelen. Twee ondernemers handelden op groot-
schalige wijze zowel in zachte alsook in harde verdovende middelen. Bij één
van de laatstgenoemden was een door twee medemisdadigers onderhouden
zelfstandige hasjlijn op Engeland ontstaan. Na hun aanhouding werd die hasj-
lijn weer door de oorspronkelijke organisator overgenomen. Van een zevende
ondernemer bestond alleen het sterke vermoeden dat hij de organisator was
van grootscheepse hasjhandel; de vermoedens van betrokkenheid bij handel
in harde verdovende middelen waren alleen gegrond op zachte informatie.
Naderhand (ten tijde van het schrijven) moet dit vermoeden als redelijk ge-
grond worden beschouwd. De overige ondernemers handelden vrijwel uitslui-
tend of grotendeels in harde verdovende middelen, zoals heroïne, cocaïne en
amfetamine. Een ten tijde van dit schrijven ontdekte handelsvariant is de ver-
koop van cocaïne aan Spanje, waarvoor als `retourvracht' weer hasjiesj voor
de markt in Noordwest-Europa werd aangekocht.

Kijkend naar de organiserende ondernemers achter de twee soorten han-
del, kan worden vastgesteld dat de hasjhandelaren bestaan uit geboren en
getogen Nederlanders, met uitzondering van de uit Nieuw-Guinea afkomstige
`gemengd'-handelaar, die later nog ter sprake zal komen. Binnen hun organi-
saties treffen we ook geen deelnemers uit etnische minderheden aan. Dit
betreft zowel de `binnencirkel' (voor zover te onderscheiden) van de onderne-
ming, gevormd door de nauw betrokkenen die ook steeds beschikbaar zijn,
alsook de buitencirkel' van minder belangrijke uitvoerders, die van tijd tot tijd
een klusje opknappen. Ook de `gemengd'-handelaar leidde een vrijwel geheel
Nederlandse organisatie.

40 Gelet op de even zo grote of nog grotere vangsten in Nederland (voorjaar 1990 45.000 ki-
lo), zou hier te lande een beter (grensoverschrijdend) verdeelnetwerk verondersteld moeten
worden.
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De ondernemingsgewijze handel in harde verdovende middelen is voor een
belangrijk deel in handen van etnische minderheden, zij het dat zij in ons be-
stand niet de meerderheid vormden. Ons bestand is evenwel niet toereikend
om een uitspraak te doen over de getalsmatige verdeling in buitenlanders en
Nederlanders. Zo is het meer dan aannemelijk dat de befaamde Seldsjoekor-
ganisatie uit een netwerk van een aantal zelfstandig werkende Turkse familie-
ondernemingen bestaat. De overlap is echter zo groot dat het moeilijk is om
ze streng uit elkaar te houden. Qua personeelssamenstelling zijn deze etni-
sche ondernemingen naar afkomst wel homogeen: alleen in de buitenrand,
waar, het gaat om de doorvoer naar de verdeelhandel zijn er duurzame, per-
soonlijke (handels)betrekkingen tussen Nederlanders en buitenlanders vastge-
steld. Ook hier weer een uitzondering: een onderneming wier deelnemers
hoofdzakelijk van St. Eustatius afkomstig waren, had een prominent Neder-
lands lid, dat een eethuis `De Gestampte Pot' uitbaatte, wat als een soort van
handelsknooppunt dienst deed.

Zoals opgemerkt is hasjiesj per eenheidsprijs een omvangrijkere handels-
waar dan de harde verdovende middelen. Voor dezelfde prijsomzet is meer
vrachtruimte nodig, wat ook van invloed is op de wijze waarop de goederen-
stroom georganiseerd moet worden.

In de eerste plaats valt op dat de grote partijen hasjiesj in de meeste geval-
len per boot moeten worden aangevoerd. De aanvoer van heroïne en cocaïne
vindt meestal plaats door middel van luchtpost of luchtreizigersverkeer. Al-
leen de Seldsjoeken hebben een grote voorkeur voor landverkeer, ondanks de
vele gevaarlijke grensovergangen.

In de tweede plaats brengt het noodzakelijke scheepsvervoer voor hasjiesj
een aantal bedrijfskeuzen en investeringen met zich mee:
1. Materieel: Er moet voor boten gezorgd worden. Dit houdt in dat de onder-

nemer zelf boten moet kopen of moet inhuren. Afhankelijk van de vracht
en herkomst in verband met afstand, gebeuren beide. Vier van de hasj-
ondernemers bleken over eigen boten te beschikken. Deze liepen uiteen
van varende zeemansgraven tot miljoenenjachten en werden hoofdzakelijk
gebruikt binnen de Europese wateren: deels voor het ophalen van partijen
uit Noord-Afrika. naar Spanje, deels voor het kustvervoer naar Nederland
en een paar keer voor het aanlanden van balen hasjiesj van grote vracht-
boten voor de Nederlandse kust. Een paar keer bleek de boot in het ge-
heel niet te water gebruikt te worden: hij werd op een trekker heen en
weer naar Spanje gereden. Al met al kan hier toch wel gesproken worden
van zeer beduidende investeringen.

2. Personeel: Alleen de op een trekker vervoerde boot kan het zonder be-
manning stellen. Voor alle andere vervoer moeten de boten voorzien zijn
van een bemanning: gezagvoerder, stuurman en een paar matrozen. Bij
drie ondernemingen was dit in elk geval vastgesteld: twee van hen beschik-
ten ieder over twee min of meer zeewaardige schepen met zes tot zeven
bemanningsleden. Dit betekent een vrij grote personele beschikbaarheid van
zo'n 12 tot 13 man in de organisatorische `buitenkring'. Van de derde
onderneming, die eveneens over twee zeeschepen beschikte, waren geen
bemanningsgegevens beschikbaar.

3. Zelfstandige vervoerders: Wanneer de onderneming niet zelf over vaartuigen
beschikt, moet voor hasjvervoer scheepsruimte gehuurd worden op gewone
zeeschepen. De zeeschepen die op weg naar Hamburg of Bremen voor de
Nederlandse kust balen hasjiesj naar kotters e.d. overlaadden, waren regu-
liere vrachtvaarders. Uiteraard is niet iedere vrachtvaarder bereid het ge-
vaar te lopen voor een Europese kust te worden aangehouden en met alle
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overige vracht aan de ketting te worden gelegd. Een en ander moet met
grote zorg internationaal worden voorbereid. Buitenlandse scheepsofficie-
ren moeten worden omgekocht en scheepvaartroutes en tijden berekend.
Aangezien de opsporingsaandacht tot nu toe voornamelijk gericht was op
het aanlanden van verdovende middelen in de kustwateren, bestaat hier-
over alleen enige informatie uit taps, die in deze gevallen getuigen van
moeizame operaties.

4. Wettige voorgevels: Afgezien van het door middel van particuliere vaartui-
gen binnensmokkelen van grote partijen hasjiesj, achten de meeste onder-
nemers het toch raadzamer om door middel van rechtspersonen te werk te
gaan en de smokkelwaar samen met reguliere handelswaar in te voeren.
Dit kan in de eigen vaartuigen gebeuren, wat echter niet noodzakelijk is.
Evenzeer werd gebruik gemaakt van gewone zeeschepen, waarmee contai-
ners met allerhande textielwaren (T-shirts) en (ingevroren) levensmiddelen
vervoerd werden, waarin de smokkelpartijen verborgen waren. Het inkla=
ren van deze partijen op naam van een of andere rechtspersoon blijkt als
een niet al te grote belemmering ervaren te worden, hoewel juist op dit
punt (na tips) vaak wel eens wat mis gaat. Voor de inklaring gebruikten de
misdaadondernemers niet alleen hun eigen `voorgevels'. In een breed ver-
takte smokkel middels containers werd door twee ondernemers gebruik
gemaakt van gewone `wettige' bedrijven, wier ondernemers er wel gevoelig
voor waren om hun tegenvallende bedrijfsresultaten wat op te vijzelen
door voor f 100.000 een laadbak met hout, textiel, joggingpakken e.d. in te
klaren. Over de daarin verborgen hasjiesj werd tegenover hen weinig ge-
heimzinnig gedaan. Een der achtergrondfiguren, de in paragraaf 5.4.2 te
bespreken S. Slingerdoor, die in steeds wisselende werkverbanden naast
zijn bedrijfsmatige-misdaadondernemingen op uiteenlopende wijzen bij
hasjhandel betrokken was, leek wel erg overtuigd van de meegaandheid
van de gewone ondernemers. Hij bestond het zelfs om buiten medeweten
van de wettige handelaar zijn hasjpartij in diens bestelde tapijtrollen te
verstoppen, om hem vervolgens in Nederland te vragen of hij tegen beta-
ling zijn hasj er weer uit mocht halen. Dat ging deze tapijthandelaar te ver
en hij waarschuwde de politie.

Zulke grootschalige investeringen in vooral vervoersmaterieel blijken bij de
handel in harde verdovende middelen minder noodzakelijk te zijn. De organi-
satie van de ondernemingsgewijze smokkel van lijst 1-goederen is evenwel
minder eenvoudig in zijn algemeenheid te beschrijven, hoewel ook hier de
omvang van de zending zijn vanzelfsprekende eisen stelt. De vorm van de
handel en de daarop toegesneden organisatie van de onderneming wordt
evenwel niet alleen bepaald door de `hanteerbaarheidsvereisten' van de zen-
dingen, maar ook door de gewoonten van de landslieden die de ondernemin-
gen drijven. Turken, Zuidamerikanen, Nederlanders en Pakistani, zij allen
werken volgens de hun bekende, door toeval en gelegenheid aangepaste han-
delspatronen. Dit neemt niet weg dat de omvang van een zending altijd wel
bepalend is voor het te kiezen vervoer.

`Kleine invoer': koeriers
De aard van het `vervoermiddel' brengt vanzelfsprekende beperkingen met
zich mee: de zendingen belopen zelden meer dan 10 kilo, die in koffers en
corsetten worden meegedragen. In de hier onderzochte zaken bleken geen
stoffen in het lichaam meegevoerd te zijn. Mogelijkerwijs zette dat geen vol-
doende zoden aan de dijk. Eigenlijk maakten alleen de Chinezen steevast ge-
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bruik van koeriers. De Pakistani wisselden nogal van aanvoerwijze. Ook twee
Nederlandse cocaïne-invoerders maakten hoofdzakelijk gebruik van koeriers.

Uitgaande van de omvang van de `omzet', zou men de twee Nederlandse
ondernemingen kunnen kenmerken als `midden- en kleinhandel'. De Chine-
zen hadden een zo gestage en vertakte invoer door middel van koeriers dat
de beperktheid van de zendingen werd goed gemaakt door de regelmaat er-
van. Over de Pakistani verkeren we door hun gemengde aanvoer in onzeker-
heid: de aanduiding `kleinhandel' zou hun bedrijvigheid zeker geen recht
doen.

Groothandel
De grotere partijen bleken langs de meest uiteenlopende kanalen het land in
en uit te gaan. Ten aanzien van vervoersmiddelen kon niet gesproken worden
van `vaste investeringen'. Wel was er een overeenkomst met de onder punt 4
van de hasjhandel besproken witte voorgevel. Grote zendingen moesten ver-
stopt worden in wettige goederen, die door een buitenlandse maatschappij
werden uitgevoerd en door een Nederlandse vervolgens moesten worden inge-
klaard. De dossiers tonen een staalkaart van de meest exotische buitenlandse
maatschappijen, die (vooral door de Colombianen) als dekmantel gebruikt
werden. De omvang van de zendingen kon uiteenlopen van 10 tot ruim 2600
kilo ingevroren in vruchtensap. Naast de klassieke voorkeur voor `textiel' als
dekkingsmateriaal treft men ook veel ingevroren partijen levensmiddelen aan:
het ontdooien van enige tonnen vlees of vis is niet zonder gevaar voor kost-
bare schadevergoeding, wanneer er geen smokkelwaar wordt aangetroffen.

De Turkse aanvoerwijze per vrachtauto, waarbij per keer tientallen kilo's
heroïne vervoerd werden, dient afzonderlijk vermeld te worden. Daarnaast
werd voor kleinere partijen wel gebruik gemaakt van per vliegtuig reizende
koeriers.

Samengevat wijzen de gegevens erop dat de ondernemingsgewijze handel in
hasjiesj een grotere en vastere investering vereist dan de gelijksoortige handel
in lijst 1-goederen. Bij de ondernemingsgewijze lijst I-handel-zien we een ster-
ke buitenlandse betrokkenheid en een daarmee samenhangende verscheiden-
heid in handeldrijven, al naar gelang de landsaard. Maar ongeacht de wijze
van handeldrijven kan niet van grote investeringen gesproken worden.

De grootte van de handelsonderneming of de aard van de gezagsopbouw
blijkt geen bruikbaar onderscheid tussen lijst I- en lijst II-handel op te leve-
ren. Bij beide soorten handel zijn vele organisatiepatronen mogelijk. Aange-
zien we daar later op terugkomen, laten we deze kant van de misdaadonder-
nemingen thans rusten.

Zoals opgemerkt, betrof de ondernemingsgewijze handel in verdovende
middelen vrijwel uitsluitend de invoer in Nederland en de doorvoer naar an-
dere landen, voornamelijk Engeland en Scandinavië. De indeling van Dorn en
South (1988), hoofdzakelijk de Engelse binnenlandse verdeelhandel betreffen-
de, in `nevenhandel' en `retail specialiste' was hier niet van toepassing. Alleen
in de `markt der criminelen' (paragraaf 5.4) troffen we een marktlandschap
aan, waarin deze indeling op zou kunnen gaan. Bij enige bedrijfsmatige-mis-
daadondernemers troffen we als nevenbedrijvigheid wel een smokkelhandel in
verdovende middelen aan. Deze zullen we in de paragraaf over bedrijfsmatige
misdaad behandelen.

Aangezien de handel in de zachte verdovende middelen strafrechtelijk ken-
nelijk als minder strafwaardig beschouwd wordt, zou de opvatting kunnen
postvatten dat de leiding van deze ondernemingen zou bestaan uit minder ge-
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harde misdadigers dan dit bij de harde verdovende-middelenhandel het geval
zou zijn. Niets is minder waar. De antecedenten van de hasjhandelonder-
nemers verschillen in lengte en zwaarte (en verscheidenheid) niet wezenlijk
van die van de lijst I-handelaren. Diefstal, geweld of bedreiging daarmee,
heling, valsheid in geschrift en natuurlijk Opiumwetzaken vormen bij beide
soorten ondernemers de hoofdmoot van hun voorgeschiedenis. Het associa-
tieve verband `lichtere handel voor de minder erge boeven' gaat niet op.

5.2.2 Ondernemingsvormen in de verdovende-middelenhandel

In paragraaf 4.2 hebben we de misdaadondernemingen gekenmerkt door: be-
stendige bedrijvigheid, ruimtelijke en personele organisatie, bestendige samen-
werking, en een marktsamenhang. In paragraaf 3.3 hebben we de voor de mis-
daadmarkt waarin de onderneming een economische plaats heeft, gekenmerkt
door: decentralisatie, wendbaarheid en persoonsgebondenheid. In de daaraan
voorafgaande paragrafen zijn we nader ingegaan op de randvoorwaarden van
de misdaadmarkt. In deze paragraaf zullen we de onderzochte misdaadonder-
nemingen aan de hand van deze kenmerken en de randvoorwaarden beschrij-
ven. De verhoudingen met de eigen dienstenmarkt en de dienstenmarkt van
de bovenwereld zullen in een afzonderlijke paragraaf besproken worden. Het
onderdeel van de machts- en gezagsverhoudingen binnenshuis zullen bij het
beschrijven van de ondernemingen zelf aan de orde komen. In het onder-
staande zullen we eerst de ondernemingen bespreken die naar personeelsop-
bouw en omzet als `groot' kunnen worden aangemerkt. Vervolgens zullen we
de kleinere ondernemingen behandelen. Aansluitend zullen de `etnici' en eni-
ge bijzondere ondernemingsvormen besproken worden.

De groothandel
Aan de hier gebruikte aanduiding `groothandel' dient geen absolute betekenis
te worden toegekend. Het gaat hier om ondernemingen die alleen in vergelij-
king met de overige ondernemers in deze markt als groot moeten worden be-
schouwd. Vergelijkt men bv. hun omzet met die van een middelgrote drank-
handel, dan is diens omzet in wettige `bewustzijnsbeïnvloedende middelen'
heel wat groter. Uiteraard liggen de winstmarges als gevolg van accijnzen,
BTW, vennootschaps- en inkomstenbelasting heel anders.

In ons bestand onderscheiden zich vijf duidelijk te herkennen ondernemin-
gen als `groot'. Vier zijn betrekkelijk eenvoudig als door één ondernemer
gedreven organisaties te herkennen en te beschrijven, hoewel één onderne-
ming wel een `tweede man' had. Ten aanzien van de vijfde `onderneming', die
waarschijnlijk als de grootste en meest geslaagde kan worden aangemerkt,
verkeren wij in onzekerheid of er nu sprake is van een in een aantal onderne-
mingen deelnemende `stille vennoot', van een centrale commissionair of een
centrale organisator. Deze zal, evenals het netwerk van de Seldsjoekorganisa-
tie, afzonderlijk besproken worden.

Van de vier eerstgenoemde grote ondernemingen handelde slechts één vol-
ledig in hasjiesj. De andere drie waren `gemengde' ondernemingen, waarbij
de aard van de handelswaar per onderneming nogal verschilde. Hasjhandel
was bij twee van hen een belangrijk bestanddeel: bij één de belangrijkste tak
naast de heroïnehandel, bij de tweede was de cocaïne steeds belangrijker ge-
worden. Bij de derde gemengde onderneming ging het hoofdzakelijk om co-
caïnehandel, met een nevenhandel in amfetamine en hasjiesj. Gemeten naar
de personele opbouw waren de ondernemingen redelijk omvangrijk te noe-
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men, met een sterke centrale leiding, die overigens niet noodzakelijk eenhoof-
dig behoefde te zijn.

1. De opbouw van de ondernemingen
Twee ondernemingen konden beschreven worden als bestaande uit een
aantal goed te onderscheiden `lagen' met een duidelijke hiërarchie, die ook
over de jaren heen een duurzaamheid vertoonde:
- De leiding: een- resp. tweehoofdig, hoewel in dat geval de compagnon

toch wel de `tweede man' was.
- Een `binnencirkel' van onderscheidelijk zeven en acht personen. Onder

binnencirkel wordt hier verstaan die deelnemers die veelvuldig, vaak
dagelijks, contacten met de leiding hadden en vrijwel ogenblikkelijk be-
schikbaar waren.

- Een `buitencirkel' van zes en negen personen. Zoals het woord reeds
aangeeft, gaat het hier om meer aan de rand staande figuren. Voor
bepaalde taken werden zij opgeroepen, maar hun beschikbaarheid was
voor het reilen en zeilen van de onderneming van minder doorslagge-
vend belang.

Het eerste bedrijf, geleid door Desiderius Deatroop41, verhandelde voorna-
melijk hasjiesj, met daarnaast van tijd tot tijd grote p4artijen heroïne.
Het tweehoofdig bedrijf, geleid door Adelben Bayer 2, telde bovendien nog
dertien bemanningsleden van de twee schepen, alsmede een groep van vier
vervoerders naar Engeland. De leden van deze ondernemingen waren niet
door familiebanden aan elkaar verwant. Deze onderneming verhandelde
alleen hasjiesj.
De derde organisatie, Neef & Neefje genaamd, was kleiner van opbouw.
Neef was de aanvankelijke leider, die na zijn aanhouding in Italië werd op-
gevolgd door Neefje. De organisatie in Nederland bestond uit zeven man.
De huidige en ex-vriendinnen waren wel bij enige feiten betrokken, maar
stonden toch te veel aan de zijlijn om als ondernemingsdeelnemers te
kunnen worden aangemerkt. Deze onderneming verhandelde hoofdzakelijk
cocaïne, met daarnaast hasjiesj.
De vierde onderneming, Ons Pa, was in de kern een familiebedrijf van
man, vrouw, dochter, zwager en schoonzoon, waaromheen dertien perso-
nen gegroepeerd waren voor bepaalde taken, zoals aan- en afvoer, afne-
mer, grondstofleverancier, witwasser, amfetaminemaker, loopjongen e.d.
Ons Pa handelde grotendeels in cocaïne en hasjiesj, waarnaast in beschei-
dener mate ook amfetamine werd verhandeld.
De vier ondernemingen bestonden qua leiding en personeelsleden uit Ne-
derlanders, met uitzondering van Deatroop van de eerstgenoemde eenhoof-
dige onderneming, die uit Nieuw-Guinea afkomstig was. Zijn bedrijfsdeel-
nemers waren overigens allen Nederlanders.
Los van deze algemene beschrijving is het moeilijk om deze vier onderne-
mingen aan de hand van algemene organisatiekenmerken te beschrijven.
De omvangrijke binnencirkel van Bayer en Deatroop bestond uit specialis-

41 Deaaoop had enige nare ervaringen opgedaan met agenten van het Amerikaanse DEA in
verband met pseudokoop.
Bayer, de leider, overleed in de gevangenis: bij een hartaanval gaf de gestichtsverpleger hem
aspirine. Dat hielp niet.
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ten die deeltaken uitvoerden. Sommigen van hen konden als centraal ge-
kenmerkt worden:
- vervoersorganisatoren;
- financieel/juridisch adviseurs, bij Deatroop een gegradueerde jurist;
- de beschikkers over opslagmogelijkheden in Nederland.

Bayer had voorts medewerkers wier taak het was de contacten tussen de
deelnemers te regelen. Niet alle deelnemers van Bayer en Deatroop waren
`voltijd' bij de ondernemingen werkzaam. Sommigen hadden eigen bedrijf-
jes, wat voor de bedrijfsvoering juist een voordeel was: door middel van
deze bedrijfjes konden vervoermiddelen en opslagruimten ter beschikking
gesteld worden 43 Uit de beschikbare gegevens bleek dat de verdeling van
de taken, het vaststellen der opdrachten, kortom de centrale bedrijfsvoe-
ring, volledig uitgingen van de organisatoren aan de top. Organisatorisch
kan daarom gesproken worden van eenmanszaken. Vervanging van de lei-
ding leek alleen bij Bayer mogelijk door de beschikking over een tweede
man. Met uitzondering van Ons Pa waren er verder geen aanwijzingen dat
de onderneming bij ontstentenis van de leider op tussentijdse vervangings-
basis kon doordraaien.44
Zoals opgemerkt, waren de twee andere ondernemingen kleiner qua aan-
tallen deelnemers, terwijl familiebanden een belangrijkere rol speelden.
Ons Pa kan worden opgevat als een prototype van een familiebedrijf. Pa
was de onbetwiste pater familias. Rondom dit familiebedrijf was een aantal
uitvoerende deelnemers te onderscheiden, die bijzondere taken voor hun
rekening namen:
- aanvoerorganisatoren: (1) voor cocaïne en (2) voor amfetaminegrond-

stoffen (binnenlandse aanvoer door middel van een BV);
- financieel adviseur;
- drie min of meer op verzoek werkende `fabrikanten' voor amfetamine

en kwaliteitsverbetering (opwerking) van hasjiesj;
- regelaar van opslagruimtes, die ook voor de hasjiesjopwerkers zorgde

en daarnaast een vaste afnemer was.

43
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Daarnaast waren er nog twee vaste afnemers en een `loopjongen' te onder-
scheiden.

Ook hier waren al deze deelnemers niet 'voltijd in vaste dienst': er kan eerder
gesproken worden van een soepel netwerk van onderlinge dienstverlening,
waarbij ieder een grote mate van zelfstandigheid behield. De aanzetten gingen
echter wel uit van Pa: Pa zwaaide de scepter en delegeerde. Zo keek de opslag-
regelaar voor Pa ook uit naar pandjes en andere hulpkrachten, zoals de hasjiesj-
opwerkers. Een advocaat legde de contacten met een buitenlandse witwasser.
De directie van de BV voor amfetaminegrondstoffen was zelf ook weer afne-
mer, legde voorts contacten met nieuwe afnemers en introduceerde een eige-
naar van een opslagbedrijf en organisator van hasjtransporten bij Deatmop.

Het beschikken over wettige bedrijven door deelnemers aan een misdaadonderneming is
een ook in andere onderzoeken terugkerend verschijnsel. Zie ook Anderson (1979) en
Shawcross en Young (1987). Hierbij dient natuurlijk ook rekening gehouden te worden met
dekmantelbedrijven, met weinig bedrijvigheid en veel verveling. Zie de nog te behandelen
'Medi Paki'.
Deze ontstentenis behoeft in Nederland niet uit gevangenisstraf te bestaan. Deatroop, Ons
Pa en de nog te bespreken BTW-fraudeur hielden in de gevangenis hun zaak gewoon nog
een tijdje draaiende.
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Het familiebedrijf bleek te kunnen beschikken over een deelnemer, die na
aanhouding van de leiding de verkopen van de verdovende middelen nog
een tijdje voortzette. In hoeverre de opbrengsten daarvan de familie ten
goede kwamen, is niet bekend, maar wel waarschijnlijk: met de hulp van
advocaten bleef de vastgezette familie operationele contacten met de bui-
tenwereld houden. Of hierin van te voren werd voorzien, kon niet worden
vastgesteld.
Neef & Neefjes onderneming had een kleinere opbouw, waarbij familieban-
den wel enige, maar geen overheersende organisatorische betekenis had-
den. De twee neven hadden niet zozeer een samenwerkings- als wel een
opvolgingsverband.

Neef stond internationaal (vooral bij het Medellinkartel) in aanzien. Dit aan-
zien had echter zijn schaduwzijde in de vorm van een sterke internationale aan-
dacht: hij werd tenslotte door de Italiaanse politie aangehouden en vervolgens
aan Zwitserland uitgeleverd. Toen hij voor de komende 10 tot 15 jaar leek te
zijn uitgeschakeld, droeg hij aan Neefje zijn handel over.
Neefje kende overigens het klappen van de zweep wel en had een eigen Verre-
Oosten-hasjhandel. Ondanks dat stond hij in geringer aanzien en werd als op-
volger na enige tijd alleen erkend, omdat hij het Neefje van de grote Neef was.
Dit verband scheen vooral voor de Colombiaanse leveranciers van cocaïne van
belang te zijn. Twee van de andere Nederlandse medewerkers waren door
huwelijk aan elkaar verwant. Tussen de overige leden bestonden geen familie-
banden.

Ook in deze onderneming konden weer specialistische functies onderschei-
den worden, zij het dat sommige specialisten meer aan de rand stonden en
moeilijk als deelnemers in de `binnencirkel' konden worden aangemerkt.
In elk geval waren er:
- vervoerders, die ook de opslag regelden;
- twee Nederlandse financieel-juridische raadgevers, waarvan er één een

eigen adviesbureau had; twee buitenlandse financiële raadgevers die
zorgdroegen voor de geldstromen via Gibraltar;

- stromandirecteuren voor de verschillende voorgevel-BV's.

De buitenlandse handelscontacten werden verzorgd door Neef en vervol-
gens door Neefje. Twee tot de `binnenkring' behorende medewerkers zet-
ten met instemming van Neefje een eigen hasjlijn naar Ierland op. Nadat
deze was opgerold, nam Neefje deze handel weer over. Na aanhouding van
Neefje en enige deelnemers viel de onderneming uiteen.

De bovenstaande beknopte beschrijving van de vier organisaties laten een
op het eerste gezicht vrij eenvoudige opbouw zien, waarbij de organisator
het absolute middelpunt is. Hoewel de onderneming als een geheel van
voorzieningen en taakverhoudingen in zekere zin wel van de ondernemer te
onderscheiden is, is zij toch zo sterk aan diens persoon gebonden dat zij
buiten hem feitelijk niet kan bestaan. Daarvoor zijn de verhoudingen en
taakverdeling binnen de ondernemingen te uitsluitend bepaald door de
beslissingen van de ondernemer. Kortom, de onderneming is geen zelfstan-
dige instelling in de zin dat zij als een zelfstandigheid verkocht zou kunnen
worden.
In het bovenstaande hebben we alleen de opbouw van de ondernemingen
in Nederland beschreven. De vraag. is of daarmee aan het grensoverschrij-
dende karakter van deze ondernemingen voldoende recht gedaan is: waren
dit geen internationale organisaties? Op grond van de beschikbare gege-
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vens moet deze vraag ontkennend beantwoord worden. Er waren geen
aanwijzingen dat er sprake was van gezagsuitoefening `over de grenzen
heen'. De buitenlandse toeleveraars hadden soms wel duidelijk duurzame
handelsbanden met de organisatoren in Nederland. Daarbij ging het even-
wel om gelijkelijk zelfstandig werkende ondernemers. Dit wil echter nog
niet zeggen dat deze buitenlandse banden daarom minder belangrijk zou-
den zijn, vooral wanneer zij bestendig van aard blijken te zijn. Kijken we
naar Neef & Neefje en naar Bayer, waarover meer buitenlandse gegevens
verzameld zijn, dan zouden we de buitenlandse handelsbanden eerder wil-
len omschrijven als een belangrijk onderdeel van het `bedrijfskapitaal' ('as-
sets'): de relatieportefeuille. Daarbij dient bedacht te worden dat het be-
lang van dit bedrijfskapitaal aan beide zijden van de grens gelegen is: voor
de buitenlandse toeleveraar is de Nederlandse afnemer een deel van zijn
bedrijfskapitaal. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat deze grensoverschrij-
dende handelsbetrekkingen een internationale organisatie vormen. Voor
zo'n gevolgtrekking zijn onzes inziens krachtiger aanwijzingen vereist.

2. Gezagshandhaving en samenhang
In deze paragraaf zal afzonderlijke aandacht besteed worden aan het hand-
haven van de samenhang en gehoorzaamheid of trouw binnen de onderne-
ming. Uit de beschrijving van de opbouw van de ondernemingen bleek al
dat zij sterk persoonsgebonden eenmanszaken waren. Dit betrof niet alleen
het functioneren ten opzichte van handelspartners, maar vooral ook het
gebeuren binnen de onderneming. In paragraaf 3.2 bespraken we de pro-
blemen rondom het `menselijk kapitaal' in misdaadondernemingen, de
noodzaak van het persoonlijk toezicht en de traditie van geweld binnen `de
georganiseerde misdaad'. Wat voor patronen treffen we in deze gevallen
van grotere ondernemingen aan?
Uitgaande van ons bronnenmateriaal, daarbij zelfs rekening houdend met
de `zachte' informatie, kan, moeilijk worden staande gehouden dat we hier
met ondernemingen te maken hebben, wier deelnemers slechts onder de
voortdurende dreiging met geweld in het gareel gehouden werden.
Bij de ondernemingen van Ons Pa en van Deatroop was van berichten over
geweld in het geheel geen sprake. Pa was als familiehoofd binnen zijn
eigen gezin de onbetwiste leider, wiens woord alleen voldoende was. Maar
ook tegenover zijn naaste medewerkers buiten zijn familie gedroeg hij zich
niet als de potentaat, die door dreiging met geweld gehoorzaamheid af-
dwong. In zijn verhouding met andere ondernemers, zoals zijn afnemers,
treffen we evenmin enig spoor van geweld of dreiging aan, ook niet in
geval van betalingsachterstanden. Overigens hadden Pa en schoonzoon wel
geweldsantecedenten, zoals trouwens vrijwel alle misdaadondernemers op
deze markt.
Ook Deatroop was in de omgang met zijn mededaders/mede-ondernemers
geen dreigende figuur. Bij het lezen van de stukken, waaronder de taps,
krijgt men meer de indruk dat de deelnemers aan deze onderneming niet
zozeer `onder' Deatroop stonden, maar als gelijkwaardige en gewaardeerde
medewerkers naast hem stonden. Over en weer bestond er veel vertrou-
wen bij de `binnenkring', hetgeen ook het geval was met de buitenlandse
toeleveraar. Soms ging het daarbij om tientallen miljoenen, die zonder
zekerheidsstelling werden voorgeschoten. Van `ripdeals' en dergelijke werd
geen melding gemaakt.
Bij de ondernemingen van Bayer en van Neef & Neefje was er wel sprake
van enige dreiging, en bij Bayer werd in één geval geweld gebruikt om
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druk uit te oefenen. Voor laatstgenoemde, altijd gewapend met een pis-
tool, hadden de deelnemers een gemengd gevoel van angst en ontzag, hoe-
wel er geen verklaringen waren die (op één uitzondering na) iets zeiden
over geweldgebruik binnen de groep.

De uitzondering betrof de medewerker Loodsjes, die in zijn bedrijfsruimte een
grote partij hasjiesj had opgeslagen. Deze partij was op een gegeven dag ver-
dwenen, gestolen naar Loodsjes zei. Dit werd door Bayer niet vertrouwd en
Loodsjes werd onder druk gezet: telefonische dreigementen werden afgewisseld
met een granaat in zijn tuin en een molotovcoctail in zijn loods, die afbrandde.
Vervolgens werden een detective en een advocaat in de armen genomen. Toen
dit alles niets uithaalde, werd het geweld niet doorgezet.

In een verslag over de onderneming van Neef & Neefje werd melding ge-
maakt van een sfeer van voortdurende dreiging, die veel weg had van de
sfeer in de film de Godfather. Aangehouden verdachten zouden advocaten
ontvangen, die fluisterden dat met het oog op het welbevinden der thuis-
blijvers zwijgen toch wel erg op prijs gesteld werd. Voor rechtshulp e.d.
zou vanzelfsprekend gezorgd worden. Deze mededelingen konden evenwel
niet door andere bronnen bevestigd worden. Wel werden de medewerkers
onder druk gezet. Een van hen zag bij een eerdere aanhouding de
f 750.000 die hij bij zich had, in beslag genomen worden. Neefje stelde
hem verantwoordelijk en verplichtte hem deze som met stukjes en beetjes
terug te betalen. Dit soort druk verplichtte de medewerkers evenwel ken-
nelijk alleen zolang de onderneming niet door de politie werd aangepakt.
Na hun aanhouding legden zij bezwarende verklaringen tegen Neefje af en
werd er van dreigend fluisterende advocaten niets meer vernomen.
Op grond van deze vier voorbeelden kan vanzelfsprekend niet gegenerali-
seerd worden naar `de misdaadorganisatie'. Zij kunnen wel bestaande po-
pulaire generalisaties nuanceren, met name die betreffende (dreiging met)
geweld als een noodzakelijk kenmerk van gezagsverhoudingen binnen de
misdaadonderneming. Als er dan al sprake was van een op geweld gegrond
gezag, dan was dat sterk aan de persoon van de ondernemer gebonden.
Sterker dan geweld waren de familiebanden (Ons Pa), de vertrouwensban-
den (Deatroop) en een krachtig persoonlijk leiderschap (Bayer). Daarnaast
wisten de deelnemers, wier achtergronden ook niet te zeer uiteenliepen
dat `ze gezamenlijk in zaken' zaten en ook alleen gezamenlijk in de win-
sten konden delen en de strafrechtelijke gevaren konden afwenden. Dit be-
trof ook de deelnemers in de `buitencirkel' en de belangrijke aanvoerders
en afnemers. Na de bestudering van de middelgrote en kleinere onderne-
mers zullen we hierop terugkomen. Voorlopig liggen de bevindingen in de
lijn van Rebschers en Vahlenkamps (1988) suggestie dat geweld op de
misdaadmarkt een onrijp verschijnsel is: gevestigde ondernemers kunnen
door hun gezag (en succes) aan hun onderneming en handelsgebied ook
zonder geweld voldoende samenhang verschaffen.

3. De handelskringen
In het voorgaande is gesproken over de toeleveraars en de afnemers van
deze ondernemingen. Voor het zakelijk functioneren van de ondernemin-
gen vormt de - vooral duurzame - beschikbaarheid over deze handelska-
nalen een duidelijk bedrijfskapitaal, te vergelijken met de portefeuille van
`relaties' van een commissionair handelshuis. We zullen de `portefeuilles
van relaties' van deze misdaadondernemingen nu doorlopen en nagaan hoe
zij op hun beurt de ondernemers in staat stelden hun zaken gaande te
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houden of uit te breiden. Waar mogelijk zullen wij tevens nagaan hoe over
en weer handel gedreven werd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de
door ons gebruikte bronnen niet voor alle vier ondernemingen even volle-
dig zijn: naarmate het bewijsmateriaal eerder rond kwam en er dus ook
minder langdurig gerechercheerd hoefde te worden, was ook de beschik-
bare informatie beperkter.
Van de ondernemingen van Gayer en Neef & Neefje beschikken we dankzij
een breed opsporingsonderzoek over vrij uitvoerige berichten over hun
buitenlandse handelsbetrekkingen.
Van Bayer werden acht buitenlandse contacten vermeld. Twee behoren tot
de afneemzijde in Hull, één tot de aanvoerkant in het Midden-Oosten, drie
in Nederland wonende Noordafrikanen bemiddelden tussen Bayer en de
landen aan de Middellandse Zee; een uit Nice afkomstige Fransman lever-
de rechtstreeks en onderhandelde ook over prijzen en de laatste buitenlan-
der (een Noordafrikaan) nam in Nederland af. Alles te zamen kan de aan-
voerzijde als behoorlijk breed beschouwd worden, waarbij in aanmerking
genomen moet worden dat het bij deze onderneming alleen om hasjhandel
ging. De uitvoerzijde naar Engeland lijkt daarentegen weer smaller.
Bij Neef & Neefje was er sprake van twee takken van handel (die dus na de
aanhouding van Neef verenigd werden): de Colombiaanse tak van Neef en
de hasjiesjlijn van Neefje uit Nepal en omstreken. De aanvoerzijde van
elke lijn lijkt in tegenstelling tot de onderneming van Bayer vrij smal. Voor
de hasj was Neefje aangewezen op zijn Nepalezen, die ook voor het ver-
voer naar Nederland zorgden (Bayer deed dit grotendeels zelf). Aan de
Nepalese kant onderscheiden we vervolgens: een handelaar/verkoper, de
tussenpersoon, de vervoerder en iemand die in Liechtenstein bankrekenin-
gen opende. Een plavuizenhandel diende als dekmantel voor de aanvoer
over Antwerpen. De Colombiaanse aanvoer was tot stand gekomen onder
de in aanzien staande Neef. Deze aanvoerlijn was in handen van leden van
het Medellinkartel, die een enkele keer rechtstreeks, maar meestal door
middel van tussenpersonen werkten, waardoor er uiteindelijk toch wel
ingewikkelde dwarsverbanden ontstonden. Tegenover deze toch wel smalle
aanvoer staat een ietwat bredere afzet van de goederen. De cocaïne werd
op de Europese markt afgezet, de hasjiesj op de Noordamerikaanse markt.
De Noordamerikaanse contacten werden onderhouden door een Canadees
van `zwaar kaliber', die een toezichthoudende rol zou vervullen. Tussen
hem en de Neven stond weer een andere tussenpersoon, ook een Cana-
dees, die tevens in Hull voor de Engelse markt afnam. Daarnaast bemid-
delde een VS-burger uit Boston. Een andere textielhandelaar in Ottawa
werd genoemd als een afzonderlijke Canadese afnemer. De uitvoerkant is
dus over verschillende afnemers gespreid en ziet er wat breder uit dan de
aanvoer, zij het dat er toch niet echt sprake is van een naar aantallen afne-
mers omvangrijke `portefeuille': twee afnemers in Canada, één in Engeland
en twee tussenpersonen.
Over Deatroop zijn we minder goed geïnformeerd. Vast staat dat hij voor
de heroïne en hasjiesj een rechtstreekse handelsband had met de Indiase
tophandelaar Indus Brahma. Daarnaast had hij contacten met Syrië en
Libanon en voor de cocaïne met Uruguay. Voorts ondernam hij stappen
om zijn handel naar Noord-Amerika uit te breiden, hetgeen hem in de
netten van DEA-agenten deed belanden. Zijn voor één jaar geschatte om-
zet van f 6.000.000 en zijn mededelingen over zijn wekelijkse zendingen
naar Engeland bevestigen wel de indruk dat er sprake was van een inten-
sieve handel. Over de binnenlandse afzet is onvoldoende bekend.
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De gegevens van de onderneming Ons Pa geven ons eveneens slechts een
beperkt beeld van de voor de onderneming van belang zijnde handelskrin-
gen. Dit komt omdat alleen de invoer van verdovende middelen werd vast-
gesteld. Deze was afkomstig uit Argentinië, waar een contactpersoon van
de (ook in andere zaken opduikende) Colombiaanse gebroeders Niger
voor het vervoer van cocaïne zorgde. Over de mogelijke uitvoer is niets
bekend. De binnenlandse afzet lag in handen van vier personen. De aan de
hand van aantekeningen geschatte omzet van de handel lag tussen de twee
en vijf miljoen gulden.
Ondanks onze beperkte geïnformeerdheid kunnen de bovenstaande be-
schrijvingen geen grond leveren voor de stelling van het bestaan van naar
aantallen betrokken personen gemeten `brede handelsbetrekkingen', met
uitzondering van Bayer. In feite werd er op vrij smalle basis gewerkt.4s Als
er al sprake was van spreiding, dan blijkt deze gelegen te zijn in de ver-
scheidenheid van handel: de `gemengde' ondernemingen hadden voor hun
hasjiesj, cocaïne- en heroïne-'takken' verschillende aan- en afvoerkanalen,
hetgeen al spoedig een ingewikkeld handelspatroon opleverde. Zoals opge-
merkt, zijn we slechts ten dele geïnformeerd. Dit betreft niet alleen de
waarnemingen ten tijde van het politie-onderzoek, maar ook het beeld van
het handelspatroon over langere tijd, waarvan alleen informatie van voor
de aanhouding goed bekend was. Voorts waren de hoofddaders tegenover
de politie nogal zwijgzaam, terwijl de mededaders vaak maar een beperkt
zicht op de onderneming hadden. Het is dus mogelijk dat we de breedheid
van de handelskringen onderschatten.
Wanneer we kijken hoe tussen de verschillende handelskringen handel
gedreven moest worden, lijkt het aannemelijk dat deze onderschatting toch
niet zo groot is. In de eerste plaats was de handel nogal arbeidsintensief.
Neefje bijvoorbeeld gebruikte voor het uitgaande telefoonverkeer alle tele-
fooncellen van de omgeving, liefst enigszins ver weg. Hierdoor moest hij
soms een kwartier rijden om te kunnen bellen. Deatroop moest weer de
telefoon van een mededader gebruiken. De beschikbare telefoontaps lieten
zien dat de ondernemers de telefoon bovendien vrijwel uitsluitend gebruik-
ten om ontmoetingsplaatsen af te spreken, hetgeen natuurlijk niet voor de
snelheid van handelen, maar wel voor de geheimhouding bevorderlijk was.
De handelsovereenkomsten werden dan ook mondeling en `oog in oog' af-
gesloten, waarbij meestal alleen de twee contractanten aanwezig waren. De
introducties binnen de handelskring geschiedden eveneens - om veilig-
heidsredenen - door de ondernemer persoonlijk, zoals trouwens het gehele
handelsgebeuren. `Delegatie', beter het verstrekken van opdrachten, treffen
we (met uitzondering van Ons Pa) alleen aan voor het organiseren van
vervoer, opslag en wit wassen. De handelslijnen zelf werden niet gedele-
geerd, met uitzondering van Neefje, die een ondergeschikte zijlijn (hasj-
handel op Engeland) door een medewerker liet uitbaten.
De vraag is natuurlijk in hoeverre er toch sprake kon zijn van een zekere
breedheid, doordat de handelsbetrekkingen van de ondernemingen elkaar
overlapten: vormden zij op een bepaalde wijze geen handelsnetwerk? Een
zekere mate van onderlinge vervlochtenheid kon wel worden vastgesteld.
Een medewerker van Ons Pa werd geïntroduceerd aan Deatroop. Bayer en

45 Deze bevinding wijkt weinig af van die van Adler (1985), die bij de tophandelaren de uit
veiligheidsoverwegingen voortspruitende voorkeur voor `smalle' (één of twee) betrekkingen
met het produktieland en de binnenlandse afzet vaststelde.
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Deatroop hadden dezelfde uit Nice afkomstige Franse organisator. Een
binnenlandse afnemer van Pa was ook weer een contact van Deatroop.
Bayer en Deatroop hadden contacten, die weer opdoken in het handelsnet-
werk van de nog te bespreken Narcissus. Tussen de buitenlandse aan- en
uitvoerkanalen van deze ondernemingen konden evenwel geen verbanden
worden vastgesteld, met uitzondering dan van de Fransman, die voor zowel
Bayer als voor Deatroop werkte. Zelfs het toch vrij ingewikkelde netwerk
van Neef & Neefje, die overigens ook met de andere ondernemingen hier
te lande geen contacten deelden, had in het buitenland geen raakpunten
met andere buitenlandse ondernemers.
Het bovenstaande ondersteunt het in paragraaf 3.3 uitgesproken vermoe-
den betreffende het gedecentraliseerde karakter van deze handel. Uit niets
kan worden afgeleid dat er binnen de hier beschreven misdaadmarkt in
Nederland een hang naar centralisatie, laat staan monopolievorming zou
zijn. Zelfs overlappingen konden nauwelijks worden vastgesteld. Gelet op
de bijna niet voorkomende contacten tussen de buitenlandse handelskrin-
gen zijn er evenmin aanwijzingen dat er in de op Nederland - en wellicht
ook in de op West-Europa - gerichte verdovende-middelenhandel sprake
zou zijn van centralisatie bij de `aanvoerondernemers' in het buitenland.
De enige uitzondering zou gevormd kunnen worden door de georganiseer-
de cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika.
Over de wendbaarheid van deze ondernemingen binnen hun marktgebied
kan op grond van onze gegevens weinig gezegd worden. Slechts één van
hen, Deatroop, wist na een gevangenisstraf van vier jaar zijn onderneming
(en kapitaal) moeiteloos op te pakken. De andere ondernemingen zijn uit-
geschakeld: twee ondernemers zitten langdurig gevangen en de derde is
dood. Wie de handel, en vooral de handelskanalen, heeft overgenomen, is
onbekend. Een beter beeld van de wendbaarheid van de markt als geheel
krijgen wij wanneer we onze blik richten op de veel talrijkere `midden-
bedrijven' in de verdovende-middelenhandel.

De middelgrote ondernemingen
Acht ondernemingen waren als `middelgrote' organisaties te kenmerken, hoe-
wel er ten aanzien van één van hen twijfel bestaat of zij toch niet tot de groot-
handel gerekend zou moeten worden. Hoewel dit naar het personeelsbestand
en de afzetspreiding te beoordelen wellicht gerechtvaardigd zou zijn (vijf
deelnemers in de binnencirkel; negen in de buitencirkel; drie Zweedse en
twee Duitse afnemers), beschikken we over onvoldoende gegevens om deze
onderneming naar een hogere schaal 'op te waarderen'.

Van de acht ondernemingen hielden twee zich hoofdzakelijk bezig met
hasjhandel. Een hiervan was de zijlijn van Neef & Neefje. Drie ondernemin-
gen kunnen worden gekenmerkt als `gemengd': twee handelden in cocaïne
plus hasjiesj, één in heroïne plus hasjiesj. Drie ondernemingen verhandelden
slechts één stof: twee cocaïne en één heroïne.

Van de twee ondernemingen die uitsluitend in hasjiesj handelden, zorgde
de grootste zelf zowel voor zijn invoer als voor zijn uitvoer naar Scandinavië.
De invoer geschiedde per boot, met de balen aan de kiel vastgehaakt (we zul-
len deze onderneming de Kielhakers noemen). De tweede hasjonderneming
verzorgde alleen de uitvoer naar Engeland. Bij de andere twee ondernemin-
gen die ook in hasjiesj handelden, speelde deze handel een minder belangrij-
ke rol. Over het geheel kan dus gesteld worden dat bij deze middelgrote on-
dernemingen de hasjhandel een minder grote plaats innam dan bij de 'groot-
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handel' het geval was. De belangrijkste plaats werd ingenomen door de cocaï-
nehandel.

Evenals we dit bij de besprekingen van de `groothandel' gedaan hebben,
zullen we ook hier eerst de opbouw van de ondernemingen bespreken, waar-
na de gezagsverhoudingen en de handelskringen bekeken zullen worden.

1. De opbouw van de ondernemingen
Sterker nog dan bij de grotere ondernemingen het geval is, treffen we hier
een veelvoud van verschijningsvormen in organisatie aan. Gelet op de
reeds bij de grotere ondernemingen aangetroffen persoonlijke gebonden-
heid, ligt dit ook in de lijn der verwachtingen. We treffen evenwel niet
alleen een sterke persoonsgebondenheid en verscheidenheid in organisatie-
opbouw aan, ook het leiderschap is minder duidelijk.
Bij drie ondernemingen was er sprake van een tweehoofdig leiderschap, bij
één onderneming was (ook door het zwijgen der (mede)verdachten) het
leiderschap en de bedrijfsopbouw moeilijk te bepalen. Ten hoogste kon de
politie vermoedens over de mate van initiatiefneming verwoorden. Er
waren evenwel geen gegevens, die deze vermoedens konden ondersteunen.
Twee van deze ondernemingen werden gedreven door broers. Bij vier
ondernemingen was er wel sprake van een eenhoofdig leiderschap.
Lopen we allereerst deze ondernemingen langs, dan krijgen we het volgen-
de beeld.

De Versleutelams
Deze onderneming werd geleid door een Amerikaan en een Nederlander, die
op vindingrijke wijze hun berichtenstroom in een draagbare computer hadden
weggesleuteld. Onder hen werkten negen personen: de twee broeders Daantjes,
de twee broeders Sierkan, de vrouw en schoonzus van de Amerikaan en voorts
nog drie Zuidamerikanen, die ondergeschikte koeriersfuncties vervulden.
Schoonzus zorgde voor de betaling en bevrachting van de koeriers uit Argenti-
nië. De Nederlandse verdachten vingen afwisselend de koeriers op. Er was geen
specialistische taakverdeling binnen de onderneming. Ook de juridisch/financië-
le adviseur en witwasser ontbraken, ofschoon het de onderneming redelijk goed
was gegaan: de saldering van de verschillende geldstromen liet een batig saldo
van tussen de vijf en zes miljoen gulden zien. Opvallend was dat deze via ban-
ken lopende geldstromen niet door middel van een doolhof van rechtspersonen
versluierd was. De onderneming werkte in het geheel niet met rechtspersonen.

De Koeriersbrigade
Deze onderneming in cocaïne en hasjiesj (naar Engeland) werd geleid door de
gebroeders Blootgesteld. Zij bestond bijna volledig uit twaalf koeriers en twee
koeriersters. Een van hen was een neef van de gebroeders, één een ver familie-
lid. Voorts een vader en zoon en een vriendin van een andere koerier. Alle
deelnemers waren afkomstig uit de Randstad. Sommige koeriers deden ook
dienst als geldloper en tussenpersoon. De gebroeders hadden de absolute lei-
ding en stonden met uitzondering van het vervoer zelf letterlijk vooraan in het
ondernemingsgebeuren. Zij haalden de koeriers vaak op of brachten hen weg
naar de veerboot op Engeland. Van afscherming was geen sprake: één van de
koeriers reisde met een koffertje, waarop de naam en het adres van Tim Bloot-
gesteld stonden! De omvang van de handel kan op grond van de geschriften
moeilijk bepaald worden: er konden ten minste 30 reizen van koeriers worden
vastgesteld. De onderneming had in elk geval voldoende kapitaal voor de aan-
schaf van een boot (deels betaald door de Colombiaanse leveraars) en voor het
bekostigen van een bekende strafadvocaat, die voor een halve ton de gehele
Caraiben en Zuid-Amerika afreisde om aldaar de verdediging voor aangehou-
den koeriers te regelen. Er werden geen bankbescheiden aangetroffen, noch
aanwijzingen dat de onderneming zich bediende van rechtspersonen.
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De Westfamilie
Deze onderneming bestond uit een grote groep personen (minstens 13), meren-
deels afkomstig uit West-Indië. De twee broers Juan Valdez vervulden een
leidinggevende rol, hoewel in tegenstelling tot de eerste twee ondernemingen
eigenlijk niet gesproken kan worden van een hiërarchisch leiderschap en een
daar vanuit gaande taakverdeling. Beter kan hier gesproken worden van een
familienetwerk van (half)broers, zusters en verwantschappen via vrouwen en
bijvrouwen. Door deze aanverwantschappen, tot in Colombia toe, was het altijd
mogelijk om nieuwe zendingen cocaïne te organiseren, waarbij van werkwijze
regelmatig gewisseld werd: postzendingen met in poppenkleertjes verstopte
cocaïne; gewoon koerierswerk langs verschillende routes, waarbij ook van kin-
deren gebruik gemaakt werd. Het handelsbereik van deze familie-onderneming
was overigens behoorlijk breed in de randstadonderwereld verankerd. Naast de
West-Indië/Nederlandlijn was er nog een amfetaminelijn op Zweden, waarbij
weer nieuwe, waaronder ook Joegoslavische deelnemers opdoken (naast de
Zweden uiteraard). Er werden geen bankbescheiden of gegevens van rechts-
personen aangetroffen. Vrijwel zeker was hier sprake van een `baar-geldhuis-
houden'.

De Kielhakers
De organisatorische opbouw van deze hasjiesjonderneming is door de zwijg-
zaamheid der deelnemers onduidelijk gebleven. De politie sprak het vermoeden
uit dat één verdachte als de leidinggevende organisator was aan te merken.
Deze had in elk geval contacten met een witwasser. Verder waren te onder-
scheiden: drie regelaars voor de aanvoer (boten, betalingen, opslag e.d.), twee
doorvoerregelaars, twee varensgezellen (Engels/Amerikaans), een koerier, een
contactpersoon in Noord-Afrika, twee hulpjes en drie binnenlandse afnemers
van middelgroot en klein kaliber. Aannemelijk is dat de omzet met ten minste
15 transporten naar Engeland aanzienlijk was (6000 kilo hasjiesj in beslag geno-
men), zij het dat de onderneming zeker niet de omvang van de eerder vermelde
groothandel had. Naast de Engelse uitvoer was er ook sprake van handel op
Scandinavië. De onderneming maakte wel gebruik van bancair verkeer en van
rechtspersonen.

De Zijtak
Zoals bij de bespreking van Neef & Neefje werd opgemerkt, werd door een
deelnemer aan die organisatie een eigen bedrijfstak voor de hasjhandel op
Engeland opgezet. Afgezien van deze historische band werkte de Zijtak geheel
zelfstandig: zowel de aankoop (hoofdzakelijk op de Amsterdamse markt) alsook
de uitvoer regelden zij geheel zelf. De afnemende Engelse ondernemer zorgde
voor het vervoer van de hasjiesj naar Engeland. De leider van de onderneming
had een 'rechterhand', die zich als nieuweling snel ingewerkt had. Een deel-
nemer zorgde voor het binnenlandse vervoer, een tweede deed geldtransporten.
Een ex-vriendin zorgde voor de verpakking. Binnenslands was er voorts nog
een aantal afnemers (waaronder weer een ex-vriendin) van kilopartijen. Alles te
zamen bestond de onderneming uit zeven personen. De omzet in 1988/89 moet
ongeveer f 1.500.000 bedragen hebben. Er was geen sprake van bancair verkeer
of gebruik van rechtspersonen.

Limbotmns
Het politiële onderzoek naar deze op Duitsland (hasjiesj) en Scandinavië han-
delende onderneming was ten tijde van het schrijven nog niet afgerond, terwijl
de tot dan toe aangehouden verdachten zich op hun zwijgrecht beriepen. Er
werd ook in heroïne gehandeld, hoewel dit handelsonderdeel niet goed uit de
verf kwam. Duidelijk was in elk geval wel, dat er sprake was van een organisa-
tor/leider, die door middel van vijf `ondergeschikten'/tussenpersonen hasjiesj-
en amfetaminevervoer regelde. Eén persoon regelde de amfetaminecontacten
met Zweden, een tweede, in Spanje wonend, organiseerde het hasjvervoer naar
Nederland. Een derde deelnemer reisde Europa rond, koeriers betalend en op-
drachten gevend. Voorts was er nog de vervoerder naar Zweden en de vervaar-
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diger van de amfetamine. Daarnaast werd beschikt over zeven koeriers en drie
in de buitenkring staande medeverdachten, wier rol onduidelijk bleef. Een re-
delijk gespreide afzet in Zweden (drie afnemers) en Duitsland (twee afnemers)
duidden erop dat er geen sprake was van een kruimelhandel, hoewel de handels-
omvang niet kon worden vastgesteld. De contactlijnen liepen langs omslachtige
`via-via'-omwegen, waardoor de hoofddader zich doeltreffend afschermde. Er
kwam slechts één onduidelijke rechtspersoon voor, terwijl van bancair geldver-
keer geen gebruik gemaakt werd.

- De Rauschbachers
De leden van deze onderneming hadden elkaar in de Duitse gevangenis
Rauschbach leren kennen, hetgeen voor het opzetten van een nieuwe onderne-
ming kennelijk een vertrouwd aanknopingspunt was. In dezelfde gevangenis wa-
ren ook contacten met Turken gelegd, die deel hadden aan een vertakte heroï-
nehandelorganisatie in West-Duitsland. De kern van de Nederlandse onderne-
ming bestond uit drie man, de organisator (die wel boven zijn mededaders uit-
stak) daarbij inbegrepen. De twee mededaders traden op als tussenpersonen.
Daarnaast werd nog gebruik gemaakt van een koerier, een hulpje, een ex-vrien-
din en de zoon van de hoofddader, die plaatselijk een eigen verdovende-midde-
lenhandeltje had. Vastgesteld werd dat van de Turkse organisatie zo'n 40 tot 50
kilo heroine werd afgenomen. Van rechtspersonen noch bancair verkeer werd
gebruik gemaakt.

- Cocazand .
De Cocazandonderneming, evenals Ons Pa gevestigd in een van de zanderige
`smokkeldorpen' tegen de Belgische grens, hield zich bezig met de in- en door-
voer van cocaïne naar Engeland. De organisatie was klein te noemen: naast de
Belgische leider was er een medewerker, die weer een hulpje had die de be-
drijfsruimte regelde; voorts een bemiddelaar voor de afzet in Engeland, een
'binnenlandkoerier' en een vader en zoon voor het vervoer naar Engeland, al-
waar een vaste afnemer wachtte. De dochter van de leider was ook (zij het niet
centraal) bij het bedrijfsgebeuren betrokken. De aanvoer via Antwerpen werd
verzorgd door vier eveneens hiërarchisch georganiseerde Colombianen, die zich
in Rotterdam gevestigd hadden. De leider van de Cocazandonderneming stond
onder grote druk van de Colombianen, die zelf wilden bepalen waar in Europa
de handelswaar zou worden afgezet. De Belgische leider werd voor zijn eigen-
gereidheid streng en dreigend ter verantwoording geroepen. Hij bleek nader-
hand zeer bevreesd te zijn voor de veiligheid van hemzelf en zijn familieleden.
Ook hier weer baar-geldeconomie en geen gebruik van rechtspersonen door de
Nederlanders. De Colombianen gebruikten voor de aanvoer wel een dekmantel-
bedrijf (tin), in welks zending ook een grote partij (95 kilo) werd aangetroffen.
De opbrengsten van de cocaïnehandel blijken door de Colombianen via een
Engels pakketbedrijf in de vorm van reischeques, ingeplakt in tijdschriften, naar
Bogota gestuurd te worden.

De latere grote cocaïnevangsten maken het aannemelijk dat de Cocazand-
onderneming een onderdeel is van een veel omvangrijkere op West-Euro-
pa gerichte Colombiaanse cocaïnehandel. Bij een andere vangst van 150 ki-
lo cocaïne in Almere, een recente vangst van 2600 kilo en een nog lopende
aanvoer van een te verwachten 900 tot 2000 kilo blijkt er eveneens sprake
te zijn van een zeer sterke Colombiaanse leiding. Deze omvangrijke partij-
en, duidelijk te groot voor de Nederlandse markt, zouden door de Colom-
bianen, evenals dit bij Cocazand de bedoeling was, zelf door middel van
een eigen verdeelorganisatie in Europa afgezet worden.
Het vervoer, de inklaring en de tijdelijke opslag der partijen, die in de
tussenhandel miljoenen guldens waard zijn, blijken zoals gezegd uitbesteed
te zijn aan Nederlanders. Dezen kunnen evenwel ternauwernood gerekend
kunnen worden tot de middelgrote ondernemers. Zij zijn eerder aan te
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merken als ingehuurde uitvoerders van de Colombianen dan als zelfstan-
dige ondernemers. Dit betekent dat zowel de uitvoer naar Nederland (al-
thans West-Europa) alsook de binnenlandse groothandel hier en in andere
landen van Europa, een integrale handelsketen vormen.06 De opbrengsten
van deze handel worden naar Colombia teruggesluisd. De 'moederorgani-
satie' blijft in Colombia. De zeer omvangrijke aanvoer en de geringe prijs-
werking van de onderscheppingen van grote partijen doen vermoeden dat
de Colombiaanse organisatie(s) werkt (werken) met een soort stapelmarkt
in Nederland of in andere Europese landen. Van daaruit zou een gestage
afzet gewaarborgd kunnen worden, zonder dat de onderscheppingen een
schaarste en prijsopdrijving veroorzaken.
Deze vermoede rationele marktopbouw en de waarde van de handelspar-
tijen staan in tegenstelling tot de zwakte van de Nederlandse vervoersorga-
nisaties. Dit wijst erop dat de Nederlandse cocaïnevervoer (nog) niet in
handen is van de grotere Nederlandse misdaadondernemers. Toch blijken
de Colombianen allerminst `blind' op de Nederlandse misdaadmarkt te
opereren, getuige de snelheid waarmee financieel beslist niet draagkrach-
tige deelnemers die aangehouden zijn, opeens dure advocaten krijgen aan-
geboden die regelmatig als strafpleiters in grote verdovende-middelenzaken
optreden.07 Dit veronderstelt enige deskundige kennis van de stand van za-
ken hier te lande alsmede de financiële bereidheid en het vermogen voor
een zodanige rechtshulp. Dit laatste kon zoals gezegd bij de Nederlandse
deelnemers uitgesloten worden.

2. Gezagshandhaving en samenhang
Het ligt voor de hand dat de afstand tussen de leiding en de uitvoerders in
deze middelgrote ondernemingen gering is en dat evenzo de gezagshand-
having een meer rechtstreekse en de samenhang een grotere is. Gelet op
de boven beschreven verscheidenheid tussen de ondernemingen, zal hier
ook weinig eenheid te verwachten zijn. We zullen eerst kijken naar de al
dan niet gewelddadige gezagshandhaving.
Voor zover onze bronnen op dit punt toereikend zijn, kan ten aanzien van
het gezag gesteld worden dat zij over het geheel niet `crimineler' gevestigd
en gehandhaafd werd dan dit bij de `groothandel' geschiedde of, wat ons
betreft, bij het gewone bedrijfsleven het geval is. Bij zeven van de acht
zaken ontbreekt de vermelding van geweld of de dreiging ermee, althans
voor zover dit de Nederlandse misdaadondernemingen betreft. Van de
Colombiaanse organisatie zou tegenover de ondernemer van Cocazand wel
een zeer dreigende werking uitgaan. De uitzondering is de Westfamilie, die
zeer gewelddadig van aard zou zijn.

Deze groep zou volgens de politie zeer gewelddadig optreden. Een groot aantal
moorden `zou' aan de leiding en leden van deze onderneming zijn toe te reke-
nen. Daarbij zou het voornamelijk gaan om afrekeningen, waarbij het stoffelijk

46 Volgens Lewis (1989) is de Londense en Italiaanse cocaïnehandel veelal in handen van
Engelse en Italiaanse misdaadondernemers. Gelet op de door hem weergegeven prijsver-
schillen, met de Amsterdamse cocaïneprijs als de laagste in Europa, lijkt er meer voor te
zeggen om Amsterdam in plaats van Rome als stapelmarkt aan te merken, het internationa-
le netwerk van de door hem vermelde Cutaia Familie ten spijt.
Hun bekendheid hebben deze advocaten in elk geval niet ontleend aan een mogelijke vuri-
ge inzet voor junks, grammetjeshandelaren of andere voor toegevoegde rechtshulp in aan-
merking komende onvermogenden.

47
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overschot der slachtoffers zou zijn weggewerkt in 's Rijks wegenplan. Bevesti-
ging van deze `zou-ook'-berichten zijn er evenwel niet: nimmer is een bericht
binnengekomen dat bij het herstellen van verzakkingen in wegen de oorzaak
gelegen was in een daaronder liggende, ontbonden misdadiger. Het is niet uit-
gesloten dat hier vooral sprake is van een zorgvuldig opgebouwde en gekoester-
de beruchtheid. Voor deze beruchtheid was overigens ook zonder ingewikkelde
teraardebestellingen alle grond: er was sprake (1) van één geregistreerde moord,
(2) van de onwaarschijnlijk langdurige verdwijning van een koerier, (3) van
gijzeling en bedreiging met moord van een Zweedse kapitein die ontijdig uit de
onderneming wilde stappen en (4) van ripdeals. De organisatorische hechtheid
van de onderneming leek evenwel in omgekeerd evenredige verhouding met de
hoeveelheid toegepaste geweld te staan.

De samenhang binnen deze ondernemingen is moeilijker te beoordelen.
Vast staat wel dat de ondernemers van de Versleutelaars en de Koeriers-
brigade voor hun aangehouden leden dure advocaten inhuurden. Hoe ruim-
hartig voor de familie van aangehouden medeverdachten werd gezorgd,
blijft onzeker: de vrouw van een aangehouden koerier in de Koeriersbrigade
kreeg f 550 per maand als ondersteuning, wat toch niet op een echt gul
gebaar lijkt. Bij de Kielhakers leek de samenhang in zoverre hecht dat (af-
gezien van de gemeenschappelijke zwijgzaamheid) de leider zijn medewer-
kers ervan overtuigde hun verdiensten wit te wassen en buitenslands te
beleggen. Zo werd ten minste het aandacht trekkende opzichtig zwaaien
met groot geld voorkomen. Zo'n tucht ten opzichte van het meest gevoe-
lige punt van misdaadondernemingen zijn we eigenlijk niet eerder tegenge-
komen.

3. Handelskringen
Bij de bespreking van de groothandel in verdovende middelen hebben we
gekeken naar de `portefeuilles' van de daar opgevoerde ondernemingen.
Op grond van die inventarisatie stelden we vast dat er eigenlijk op een
betrekkelijk smalle grondslag gewerkt werd. Tevens stelden we vast dat er
binnenslands wel enige contacten over en weer waren, maar dat de buiten-
landse handelskringen op één uitzondering na gescheiden `portefeuilles'
waren. Inventarisatie van de middelgrote ondernemingen levert een gelijk-
soortig beeld op, zij het dat voor sommige ondernemingen meer onder-
wereldcontacten konden worden vastgesteld, die overigens deels weer leid-
den naar enige `groothandelaren'.
Allereerst de binnen- en buitenlandse aanvoer- en afzetportefeuilles. In de
gevallen waarin er sprake was van een enkelvoudige handel, was de buiten-
landse aanvoer, voor zover was vast te stellen, ook enkelvoudig. Er was
geen sprake van een gespreid inkoopbeleid, waarbij verschillende hoeveel-
heden, kwaliteiten e.d. tegen concurrerende prijzen werden afgenomen. De
zekerheid van de aanvoer was wellicht belangrijker dan prijsvergelijking.

Wat voor sterke afhankelijkheid dat opleveren kan, bleek bij de Koeriersbrigade.
Nadat Tom Blootgesteld de met de Colombianen gemeenschappelijk gekochte
boot had verkocht en de opbrengst in eigen zak had gestoken, weigerden de
benadeelde Colombianen cocaïne zonder contante betaling aan de koeriers
mee te geven. Uiteindelijk werden de koeriers bij wisselbeurt als lijfelijk onder-
pand vastgehouden: de laatstaangekomene werd `lijfpand' en de voorlaatste met
de cocaïne naar Nederland gestuurd. Vrijlating alleen na betaling.

Bij een meersoortige handel waren de aanvoerbronnen wel verschillend,
maar per soort konden weer geen verschillende verkopers worden vastge-
steld. Hetzelfde geldt voor de afzetkant. Ten aanzien van het buitenland
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kon op grond van het materiaal geen beschikbaarheid over verschillende
afnemers worden vastgesteld, met uitzondering van Limbotrans, die over
verschillende Zweedse en Duitse afnemers beschikte. Uit de verklaringen
van de Zweedse verdachten in de zaak Westfamilie kon niet worden afge-
leid dat er van iets anders sprake zou zijn dan van een Zweedse tegenhan-
ger van de Westfamilie. De uit West-Indië en Zuid-Amerika afkomstige
aanvoer leek wel uit verschillende bronnen afkomstig te zijn, hetgeen bij
deze breed vertakte familie op zich geen blijk van handelstechnische be-
gaafdheid hoefde te zijn.
Op de binnenlandse markt was er bij sommige ondernemingen wel sprake
van verschillende afzetlijnen, waarbij moet worden aangetekend dat het
daarbij ging om plaatselijke handelaars, met wie slechts in kleine partijen
met geringe winstmarges gehandeld werd. Niet zelden ontmoetten we in
deze kring noodlijdende ex-vriendinnen en uit de kroeg bekende steuntrek-
kers, die ook een centje wilden bijverdienen. Niet iets om tot het `bedrijfs-
kapitaal' van de onderneming te rekenen.
Wanneer we vervolgens, evenals bij de groothandel, kijken naar de moge-
lijke onderlinge `handelsverbanden' in Nederland, dan blijkt er wel sprake
te zijn van enige verwevenheid. Daarbij dient te worden opgemerkt dat
niet ieder `contact' een handelsband betekent aa Allereerst kon niet worden
vastgesteld dat er tussen de ondernemingen de Kielhakers en de Koeriers-
brigade verbanden met andere misdaadondernemingen bestonden. Bij de
andere ondernemingen konden wel dwarsverbanden worden vastgesteld, zij
het niet op het niveau van de leidinggevende ondernemer. Vastgesteld kon
slechts worden dat een ondergeschikte in onderneming X in contact gezien
was met ondergeschikten van de ondernemingen Z en Y; vervolgens dat
betrokkenen van Z en Y op gelijksoortige wijze weer contact hadden met
P en Q. Onder `contact' moet men gewoonlijk een waargenomen ontmoe-
ting verstaan. De aard van deze ontmoetingen, gewoonlijk vastgesteld in
cafés, is vrijwel onbekend. Slechts van één van de hoofdverdachten in de
Westfamilie kan een rechtstreeks contact met Bayer worden vastgesteld.
Een enkele maal wordt wel gesproken van `handel'. Of al deze `contacten'
dan ook feitelijke handelsbanden voorstellen, is twijfelachtig en ook niet
goed te rijmen met de smalheid van de vastgestelde `portefeuilles'. Wel is
mogelijk dat al deze contacten de `eigen markt van criminele beschikbaar-
heid' vormen. Op grond van het thans beschikbare kan niet tot méér ge-
concludeerd worden.
Ten aanzien van de aard van de marktverhoudingen kunnen we ook bij de
middelgrote handel slechts tot de gevolgtrekking komen dat er per onder-
neming zelfstandig gewerkt werd. Van centralisatie, monopolievorming,
opslokken of controle door de `groten' of een `tribuut' aan hen is niets
gebleken.

De `ethici'
De door de etnische minderheden gedreven organisaties worden hier afzon-
derlijk behandeld. De reden voor deze afzonderlijke behandeling is gelegen
in de eigen aard van de organisaties van bv. Pakistani, Turken, Koerden en
Chinezen, die al naar gelang hun thuisland nogal kan verschillen. Anders dan
in het voorgaande hebben we hier overigens geen onderscheid gemaakt tussen

48 Wanneer een der ondergetekenden een tweedehands fiets bij bv. de gebroeders Blootge-
steld zou kopen, dan zou hij door politie als `contact' worden aangemerkt!
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`groothandel' en `middelgrote handel'. Door de aard van de recherche-aan-
dacht zijn wij namelijk alleen op grotere handelaars of uitgebreide netwerken
gestuit. Hadden we de handel der etnici uitvoeriger onderzocht, dan zou dit
wellicht een uiteenlopender beeld hebben opgeleverd. De hier besproken
ondernemingen dienen dus niet als bewijs voor een bepaalde handelsomvang.
Waar het ons hier om gaat, is een beeld te geven van een marktonderdeel
van de verdovende-middelenhandel, die voor zover dit de invoer van heroïne
betreft, voornamelijk wordt beheerst door Turken en Pakistani. Wat betreft
de door de Chinezen bedreven heroïnehandel beschikken we over te weinig
harde inlichtingen. In de jaren zeventig werd de heroïnehandel voor een
groot deel beheerst door Chinezen. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig
werden zij in deze handelstak verdrongen door de Turken. Deze bleken bete-
re kwaliteit heroïne in grotere hoeveelheden te kunnen aanvoeren. Ook waren
de Chinese organisaties verzwakt door onderlinge oorlogen en aanhoudingen
van kopstukken.09 Hierdoor zullen we ons richten op de in Nederland geves-
tigde Turkse en Pakistaanse ondernemers.

1. De Seldsjoeken
Over de Turkse heroïnehandel is in de journalistiek reeds uitvoerig ge-
schreven. De hier genoemde Seldsjoekorganisatie werd daarbij voorgesteld
als een mafia-achtige onderneming (Van der Roer, 1988). De beladenheid
van het woord mafia daargelaten, lijkt het ons van onvoldoende helderheid
om de werking van de Turkse heroïnehandel te kunnen beschrijven. In elk
geval laat een nadere bestudering van de verschillende bronnen de zeker-
heid en stelligheid waarmee deze groep als dè Seldsjoekorganisatie werd
voorgesteld niet onaangetast.
Aanvankelijk leek er wel grond te bestaan voor de hypothese dat de West-
europese heroïne-aanvoer voor een belangrijk deel in handen was van één
bepaalde groep van Turken afkomstig uit een streek aan de Zwarte Zee.
Door samenwerkende politie-instanties werd in één jaar tijd 1150 kilo
heroïne in beslag genomen.

De personen die van deze handel verdacht worden en ook internationaal be-
schreven zijn en gezocht worden, zijn door familiebanden en streeksamenhorig-
heid met elkaar verbonden. Aan het hoofd zou een zekere Mehmed Ali staan,
veelal verblijvende in Londen (in Turkije en Spanje gezocht), in Nederland
geassisteerd door neef Mustafa, die inmiddels aan Spanje is uitgeleverd. Een
broer van Mehmed, Sleyman, beheerde weer de Turkse autobusvestiging in
Rotterdam. Een zekere Murat, over wie verder niet erg veel bekend is, zou
samen met een zekere Cemal de rechterhand van Mustafa zijn.

Nadere analyse van de verschillende berichten werpen echter twijfel op de
juistheid van het beeld van een hecht geïntegreerde `Seldsjoekorganisatie'.
Enerzijds is er sprake van een groot ontzag voor Mehmed Ali. Blijkens
zeer betrouwbare berichten gaven de Amsterdamse Turken bij een van
zijn spaarzame bezoeken blijk van groot eerbetoon. Dit roept de gedachte
op van een `peetvader'. Anderzijds is er een bont netwerk van Turkse
groepen vast te stellen, die vaak in familieverband ondernemingen drijven,
zowel in Amsterdam als in Apeldoorn, Tiel, Rotterdam, Weert en andere

49 Possner (1988) meent op grond van zijn journalistieke verkenning, dat het aandeel in de
heroïnehandel van de Chinese triaden nog groter is dan dat van het Midden-Oosten. Zijn
bronverwijzing is evenwel uiterst schamel.
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plaatsen. Voorts is er sprake van een gestage stroom van onderling geweld,
die zelfs bij enige Amsterdamse leiders tot onrust leidde: bij een vergade-
ring werd door de kopstukken enige zorg uitgesproken over het grote aan-
tal moorden (tien stuks). Men besloot het wat rustiger aan te gaan doen.
De volgende Turk werd dan ook niet door zijn landgenoten vermoord,
maar door een concurrerende Nederlandse gokbaas. Afgezien van deze
moorden, was er ook sprake van wederzijdse beschietingen en andere gro-
ve geweldplegingen, soms bij wijze van incasso. Eén bericht sprak van het
afhakken van de hand van een wanbetaler. Het vele geweld doet dan ook
twijfel rijzen aan de hechtheid van de opbouw van de `organisatie'.

In meer dan een bericht wordt melding gemaakt van onderlinge wanprestaties,
waarbij deze of gene weigerde bedragen in de orde van DM 300.000 af te dra-
gen of de heroine in zijn zak stak. Vervolgens maken de berichten melding van
groepen wraakzuchtige/zenuwachtige Turken, van wie de één de ander meende
te moeten afstraffen. Dit soort berichten biedt geen steun aan de hypothese
van één hiërarchische lijnorganisatie. De middelpuntvliedende krachten blijken
toch behoorlijk sterk te zijn. Op grond daarvan is het aannemelijker om uit te
gaan van een netwerkpatroon, geleid door 'mannen van aanzien', samengevloch-
ten door de banden van familie en geboortestreek, waartussen weer de gebrui-
kelijke vetes heersen.

Vast staat in elk geval dat een aantal Turkse families, aangevuld met land-
genoten uit dezelfde geboortestreek, een aantal onafhankelijk werkende
handelsketens heeft opgezet, die te zamen veel weg hebben van een grote
heroïnebazar. De rolverdelingen zijn vaak moeilijk vast te stellen, maar de
`mannen van aanzien' zijn wel duidelijk te onderscheiden. Zo'n onder-
nemingsgroep blijkt er vaak in te slagen een goed werkend vervoers- en
verdeelnetwerk te onderhouden. De Turkse onderneming, die aan de
Rauschbachers leverde, had in Duitsland en Scandinavië leden tot haar be-
schikking, die na een telefonische mededeling over een zending meteen in
actie kwamen en de hun toegedeelde taken doelgericht uitvoerden. De ma-
te van onderlinge verwantschap van deze groep kon op grond van de Duit-
se informatie niet worden vastgesteld. Bij een tweede duidelijk te onder-
scheiden onderneming kon de uitgebreide familielijn wel worden vastge-
steld: negen van de dertien leden waren rechtstreeks of aangetrouwd aan
elkaar verwant.
Vanuit ondernemingsoogpunt onderscheiden deze ondernemingen zich van
de Nederlandse, doordat zij duidelijk grensoverschrijdende geintegreerde
handelsketens vormen. Er kunnen geen binnenlandse en buitenlandse han-
delskringen onderscheiden worden. In hun thuisland beschikken zij over
een grote toegankelijkheid tot de `produktiebronnen', zij verzorgen het ver-
voer en in het afzetland beschikken zij door middel van het onoverzichte-
lijke netwerk van koffiehuizen over een goede afzet. Daarnaast blijken zij
ook personeelsmatig over voldoende hulpkrachten te beschikken om de
gevoelige vervoersketen te verzorgen. Door de vele grensovergangen (de
verdovende middelen wordt gewoonlijk in vrachtauto's weggewerkt) blijkt
deze namelijk een zeer gevaarvolle te zijn. Tussen de als handelsketens
werkende ondernemingen zijn overigens over heel Europa wel veel contac-
ten vastgesteld: Madrid, Lissabon, Italië, Frankrijk en België. De schaarse
informatie over de aard van de contacten over en weer biedt evenmin
steun voor de hypothese van een alomvattende 'Seldsjoekorganisatie'.

In de achtergronden van de veelvuldige geweldplegingen is nog onvoldoende
inzicht. De Turkse traditie van geweld binnen en tussen de eigen groepen blijkt,
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voor deze gemeenschap een duurzame werkelijkheid te zijn, die wijst op de
aanwezigheid van losbrekende krachten. Een bijkomende moeilijkheid is dat
uiteenlopende politieke groeperingen de misdaadondernemers pogen af te per-
sen, hetgeen geleid heeft tot enige schiet- en moordpartijen. Sommige familie-
hoofden hebben overigens deze politieke associatie niet geschuwd: door ver-
schillende partijen tegelijkertijd te ondersteunen poogden zij ongeacht het poli-
tieke bewind in Turkije aanspraak te kunnen maken op een `politieke status' in
geval van uitlevering.

Wat hun verdere ondernemingsopbouw betreft, kon slechts het gebruik van
één soort rechtspersoon worden vastgesteld, namelijk die van toeristische
bureaus. Ten aanzien van de opbrengsten van de heroïnehandel bevatten
de geschriften geen aanwijzingen voor bancair verkeer, hetgeen doet ver-
moeden dat de ondernemingen alleen baar geld hanteerden. Helaas be-
schikten wij niet over gegevens over de in de vrachtauto's aangetroffen
dekmantelgoederen en de herkomst en bestemming van deze goederen.

2. De 'Pakikhanen'
De hier te behandelen Pakistaanse en Afghaanse ondernemers, invoerders
van heroïne, vormen door hun herkomst uit (of afhankelijkheid van) het
aan Afghanistan grenzende Khyberstan een gemeenschap, wier leden vaak
luisteren naar de naam 'Khan', maar tussen wie voor het overige weinig
verwantschappen konden worden vastgesteld. Binnenslands gaat het om
een netwerk van ten hoogste middelgrote ondernemers, die ieder voor zich
over een kleine organisatie beschikken en zelfstandig te werk gaan. Ten
aanzien van de hier te lande werkende Pakistaanse ondernemers bestaan
evenwel sterke aanwijzingen dat zij in een vaak angstige gezagsverhouding
staan tot de grote toeleveraars in hun streek van herkomst, waardoor het
moeilijk is zicht te krijgen op de opbouw van het netwerk. Aan de hand
van de ondernemer Mujib Khan zullen we pogen dit ondernemersnetwerk
nader te beschrijven.
Mujib Khan, geboren in Kabul (Afghanistan), dreef een hoofdzakelijk in
heroïne handelende onderneming, waartoe hij over twee naaste medewer-
kers en twee koeriers uit Khyberstan beschikte. Een derde Turkse kennis,
die Mujib Khan zijn 'belhuisi50 verhuurde en verder nog wat klusjes ver-
richtte, stond op het punt een van de medewerkers, met wie ruzie was, te
vervangen, toen de onderneming werd opgerold. Mujib Khan had voorts
toegang tot twee Marokkaanse en acht Surinaamse eethuisjes, waar de
heroine werd afgenomen. Zijn invoer uit Pakistan bedroeg per keer één of
meer kilo's heroïne. De organisatie van de invoer kon sterk uiteenlopen,
afhankelijk van de uitvoeronderneming in Pakistan. Er is zowel sprake van
de `klassieke' koeriersaanvoer als vervoer van enige kilo's per schip, mee-
gegeven aan een stuurman van een vrachtschip uit Karachi. Een bijzondere
wijze van aanvoer van 500 kilo hasjiesj geschiedde via de goedereninklaring
in de Rotterdamse haven. Op de `inklaring' zal later nog worden terugge-
komen.

De opbouw van de onderneming was heel eenvoudig. De twee vaste medewer-
kers verrichtten uiteenlopende taken, zoals binnenlands vervoer, opwachten van
koeriers, versnijden en verpakken van de heroine, verkopen van kleine hoeveel-
heden en optreden als chauffeur en tolk voor Mujib, die onvoldoende Neder-

50 Deze huurde een kamer en liet daar een telefoon aanleggen, waar zijn 'bentgenoten' voor
f 2,50 per minuut konden bellen. Het was overigens niet de bedoeling de PTT te betalen.
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lands sprak. Van sommige kleine hoeveelheden die ze zelf verkochten, mochten
ze de karige winst houden (f 5 per verkochte gram).

Belangrijker nog dan de kleine onderneming van Mujib Khan is het han-
delspatroon dat bij het onderzoek naar zijn bedrijvigheid en zijn mede-
daders (ten dele) aan het licht kwam.
In de eerste plaats bleek dat er van een nogal breed `terugsluiskanaal' voor
de opbrengsten van de handel gebruik gemaakt werd. Dit terugsluiskanaal
stond overigens niet alleen ter beschikking van Mujib Khan, maar ook van
andere Pakistani, waarbij overigens niet noodzakelijk alleen sprake was
van heroïnegeld. Daarbij ging het om een in Den Haag gevestigde bank,
bestaande uit een kamer, tafel, stoel en lampekap. De rol van deze bank,
die gelet op zijn miljoenenoverboeking richting Pakistan ondanks de scha-
mele inrichting toch behoorlijk functioneerde, zal nog nader besproken
worden. Daarnaast werd Mujibs geld door een zekere Shah er Ahr via
Londen naar Pakistan overgeboekt. Een gelijksoortige overboeking via
Dubai (f 90.000) ging de mist in.
In de tweede plaats was hier, anders dan bij de tot nu toe besproken heroï-
nehandel het geval was, sprake van evenwijdige handelsstromen van de pro-
ducentenorganisatie in Khyberstan. Naast Mujib Khan kwamen nog drie
onafhankelijke invoerders hier te lande in beeld, die door dezelfde Pakis-
taanse leveraars voorzien werden en binnenslands op dezelfde afzetmarkt
van eethuisjes werkten. Hier was dus niet zozeer sprake van schaalvergro-
ting als van uitbreiding van het aantal op Nederland gerichte handelskana-
len.
Belangrijk is de bevinding dat door de aanvoerorganisatoren in Pakistan
een groot gezag over de hier werkende kleinere en grotere ondernemers
wordt uitgeoefend. Wanneer er iets mis gegaan was, leefden de daarvoor
aansprakelijk gestelde Pakistani in grote vrees om naar Pakistan ontboden
te worden om daar tegenover de organisatoren verantwoording te moeten
afleggen. Een enkele keer kwam het voor dat een lid van de organisatie in
het thuisland naar Nederland afreisde om alhier de verdwijning van een
partij op te helderen.

Hoewel wij in de schriftelijke bronnen geen onafhankelijke bevestiging van
deze gezagsuitoefening hebben kunnen aantreffen, vernamen wij bij andere
hiermee niet verbonden zaken gelijksoortige berichten. Bij deze groep werd een
Pakistaanse goederenafhandelaar in de Rotterdamse haven ervan verdacht 600
kilo hasjiesj verduisterd te hebben. Hij werd naar Pakistan ontboden, en ging.
Naar verluidt, werd hij daar gevangen gehouden en met de dood bedreigd, ten-
einde de hasjiesj of het daarmee verdiende geld boven tafel te krijgen. Dat
lukte niet, want de partij was door de douane in beslag genomen. Ook andere
leden werden door de organisatie in Khyberstan voor deze verdwijning op het
matje geroepen. Tenslotte kwam Bor Khan, een van de leden, zelf naar Neder-
land om een onderzoek in te stellen en de leden van het Pakistaanse handels-
netwerk te ondervragen.
Ook onderling stonden de Pakistani in de gevangenis onder zware druk om
bezwarende verklaringen weer in te trekken, hetgeen in een paar gevallen ten
nadele van de vervolging daadwerkelijk gelukte.

Vergelijken we deze gezagsverhouding met die van de Turkse heroïnehan-
del, dan lijkt hier van een veel straffere hiërarchie sprake te zijn. Bij de
Turken was er geen leidersgroep die `ontbood'. Als er gestraft moest wor-
den, dan werd er ter plaatse en op straat geschoten (en teruggeschoten).
Van de Turkse handelsfamilies zijn geen voorbeelden bekend dat men zich
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onderdanig ter verantwoording liet roepen, al vreesde men de gewelddadi-
ge wraak wel en wapende men zich daar ook tegen. De grote organisatori-
sche `maffiastructuur' die men voor de Seldsjoekorganisatie geprojecteerd
had, lijkt dan ook meer op de Pakistaanse organisaties van toepassing.
Wanneer we de hier besproken Pakistaanse ondernemingsopbouw in sa-
menhang met de gezagsverhouding tot de toeleveraars in het thuisland
proberen samen te vatten, dan krijgen we het volgende - hypothetische -
beeld. De verdovende-middelenhandel wordt vanuit Pakistan tot in Neder-
land gecontroleerd door de grote Pakistaanse ondernemers. Laatstgenoem-
den handelen in Nederland niet met een grote ondernemer, die zich zelf-
standig zou. kunnen opstellen, maar met een aantal kleinere, die ieder voor
zich het gezag in Pakistan (moeten) erkennen. Wanneer rekening en ver-
antwoording moet worden afgelegd, vallen de slachtoffers niet in Neder-
land, maar in de noordelijke hooglanden van Pakistan.

Dienstverlening in de smokkellijn
Door de eerder besproken ondernemingen werd de handelswaar hetzij door
henzelf, via een tussenpersoon of door een uitvoerorganisatie in het produk-
tieland aangevoerd. Er waren evenwel ook andere invoerwijzen, waarvan de
afhandeling door uiteenlopende misdadigers werd beheerst. Dezen vormden
een belangrijke schakel in de nog te bespreken delta van handelskanalen. Ge-
let op de invoer, ging het daarbij om personen die een voor de verdovende-
middelenhandelaars belangrijke taak aan de inklaringsposten aan de buiten-
grenzen vormden: de zee- en luchthavens. In het onderstaande zal een aantal
misdadigers behandeld worden die in een der Nederlandse zeehavens ervoor
zorgden dat de smokkelwaar veilig te bestemder plaatse aankwam.

1. De personeelsdeur
Een Rotterdamse misdaadondernemer, Nuzke, die reeds jaren hasjiesj en
zware verdovende middelen invoerde, wist via zijn medewerker Broeders
contact te krijgen met Arie de Lek, een beveiligingsbeambte van de haven:
deze was getrouwd met een zuster van Broeders. De beambte zwichtte
voor de druk van zijn zwager (en voor het geld) en stemde ermee in om
voor f 250 per kilo hasjiesj en f 1050 per kilo cocaïne de aangevoerde
handelswaar door de douane te loodsen. Door zijn functie in het havenge-
bied was dit niet al te moeilijk. Binnen het douanegebied werd de handels-
waar in een reizigerskluisje gestald. Later werd het door een handlanger
opgehaald, die door De Lek door de personeelsdeur, dus buiten de douane
om, naar buiten geloodst werd. De afhaler plaatste de waar weer in een
geleende auto, die weer door iemand anders, onder bescherming van een
Joegoslaaf, naar een contactadres werd gereden. Door deze werkwijze
slaagde men erin om gedurende vijf jaar eerst hasjiesj en vervolgens cocaï-
ne Nederland binnen te smokkelen.

De onderneming van Nuzke is niet afzonderlijk onderzocht. De beschikbare
gegevens wijzen op een middelgrote onderneming, waaraan door zo'n veertien
personen werd deelgenomen. Twee personen werden genoemd als geldschie-
ters; een Colombiaan onderhield contacten met Medellin; twee deelnemers or-
ganiseerden koeriers en vervoer; een medewerker van de Caraibische Stoom-
vaartmaatschappij bracht de koffers aan boord; drie andere ondergeschikten
traden op als koeriers. De overigen, waaronder een vader en zoon, vervulden
uiteenlopende taken, zoals het afhalen van de partijen of het onderhouden van
contacten.
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Als 'contacten' werden nog twee Colombianen, een Antilliaan voor mogelijke
aanvoer van cocaïne, twee invoermaatschappijen en een Joegoslavische afnemer
genoemd.

2. Roodhoeden
Werkte de bovengenoemde De Lek nog voor één onderneming, de drie
toezichthouders op de 'afdeling afhandeling' van de in- en doorvoer werk-
ten voor verschillende misdaadondernemingen. Door hun toezichthouden-
de rol, waarvoor zij in het havengebied met een rood hoofddeksel zijn
uitgerust, hebben zij ruime mogelijkheden om contrabande buiten de dou-
ane om van de haven naar de Randstad te doen vervoeren. Doordat zij
zich overal in het havengebied mogen begeven, zijn zij moeilijk te volgen,
waardoor het onderzoek tegen hen niet kon worden afgerond. De belang-
rijkste van de drie Roodhoeden, de Haagse Lokdoor, heeft uitgebreide
onderwereldcontacten in de Randstad, waarbij de broer van een ex-vrien-
din en een huidige Schotse vriendin met verdovende-middelencontacten in
Engeland een belangrijke rol spelen. Lokdoor heeft ten minste regelmatige
contacten met vier verdovende-middelenondernemers in de Randstad. Een
van hen, deelnemend aan een ruim handelsnetwerk, zullen we nog later
tegenkomen.
Lokdoor en de zijnen vervullen een kenmerkende dienstverlenende rol: u
bestelt, wij draaien. Door hun uitgebreide contacten in de onderwereld
kunnen zij 'bestellingen' krijgen om door de haven te loodsen. Zonder zelf
echt in verdovende middelen te handelen fungeren zij in zekere zin als
doorvoerondernemers.

3. De Ontbodene
De uit Pakistan afkomstige loodsmedewerker All 'es Mis werd verdacht
zijn loodswerkzaamheden te misbruiken door samen met vijf andere Pakis-
tani hasjiesj uit de in de loodsen opgeslagen dekmantelgoederen te halen
en aan Nederlandse afnemers ter beschikking te stellen. Door middel van
een contactman werd All 'es Mis op de hoogte gesteld van een verwachte
zending uit Pakistan. Na aankomst van de lading dekmantelgoederen werd
deze in de gaten gehouden en op een geschikt ogenblik van zijn werkelijke
waarde (hasjiesj) ontdaan en het douanegebied uitgesmokkeld. De hasjiesj
werd weer aan de contactman gegeven, die het aan de geadresseerde in
Nederland overhandigde. Naast de contactman was er in Nederland een
medewerker van de Pakistaanse organisator, die ook voor de verdeling in
Nederland zorgde. Voorts was er een in Nederland wonend familielid van
een 'man van aanzien', die in Pakistan betrokken was bij de toelevering.
Contacten werden bovendien vastgesteld met vijf groepen van verdovende-
middelenhandelaren, waaronder Mujib Khan.

Het zat All 'es Mis niet mee. De douane wist de hand te leggen op 400 kilo
hasjiesj. Aangezien al eerder op verdachte wijze een partij was ontvreemd en in
Utrecht bij de verkeerde misdaadondernemer terecht was gekomen, werd All
'es Mis nu echt verdacht van oneerlijkheid. Toen navraag bij de havenafdeling
'verloren lading' geen succes had (een handlanger ging navraag doen, waar een
bepaalde laadbak textiel gebleven was), ging het voor All 'es Mis goed mis. Hij
werd naar Pakistan ontboden om verantwoording af te leggen. De eerste maal
kwam hij nog terug, zij het toegetakeld. Na een hernieuwd onderzoek door een
'delegatie' van de Pakistaanse leiding werd hij door de gevreesde Bor Khan op-
nieuw ontboden. Van zijn laatste reis is hij niet teruggekomen.
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De handelsdelta's
Bij de bespreking van het bovenstaande is enige malen melding gemaakt van
handelsnetwerken. Bij het steeds verder doorwerken van zaken ontmoetten
we ook steeds meer namen die ook al in andere zaken opdoken. Ook kwa-
men we steeds weer dezelfde uitspanningen tegen, waar de misdaadonder-
nemers hun biertje kwamen drinken en hoogst waarschijnlijk hun zaken regel-
den. -5' Voor de buitenstaander maakt dit alles de indruk van een samenzweer-
derige onduidelijkheid tussen boeven. Met de politie vraagt hij zich af `wie er
achter die handel zit'. Deze vraag veronderstelt dat er iemand achter zit.
Wanneer we evenwel bedenken dat verdovende-middelenhandel ook maar
handel is, dan is het helemaal niet zeker dat er altijd `iemand' achter zit,
evenmin als dit met de wettige handel het geval is. Dit is zeker het geval
waar het om de veelzijdige handel in `koloniale' waren gaat, zoals hasj, opia-
ten en cocaïne. In de bovenwereld weet men dat zo'n vraag ('Wie zit erach-
ter?') voor de meeste marktgoederen onzinnig is: daarvoor zijn de in- en uit-
voerstromen te ingewikkeld en te vertakt. Belangrijker is de juiste man op de
juiste plaats te hebben: een alwetende commissionair, een snelle en veilige ex-
pediteur, een vervoerder, een invoerder die snel over de kleinere marktdeel-
nemers verdeelt, een geldschieter die als stille vennoot ergens zijn geld in-
steekt of een wegweter die altijd wel een relatie kent om een zijner vele ken-
nissen of vriendjes verder te helpen. Er steekt niemand Achter. Als men suc-
cesvol wil ondernemen, moet men met een meer dan oppervlakkige markt-
kennis er niet achter, maar erin zitten. Dit geldt ook voor de verboden-goede-
renhandel, die zoals we gezien hebben, nogal gedecentraliseerd is opgebouwd.

Bij de behandeling van de `groot- en middenhandel' hadden we het in
zoverre nog gemakkelijk dat we daar met ondernemingen van betrekkelijk
afzonderlijk werkende ondernemers te maken hadden. Weliswaar groeide het
aantal kruisverbanden, maar het handelspatroon van de door de ondernemers
gedreven ondernemingen kon inzichtelijk gemaakt worden, zij het dat dit
patroon bij ondernemingen zoals de Westfamilie al aardig op een delta begon
te lijken. Kijken wij terug naar de bovenstaande afhandelaars in het douane-
gebied, dan blijken twee van hen een klantenkring te hebben die wij als con-
tacten weer bij middelgrote ondernemingen aantreffen. Naarmate dit patroon
zich uitbreidt, en daarmee ook de handelsstromen, wordt het beeld van een
delta méér dan alleen beeldspraak; het is een interpretatiemodel, waarbinnen
wij tevens toekomen aan het laatste kenmerk van de misdaadmarkt: zijn gro-
te wendbaarheid. In dit onderdeel zullen wij de structuur van de handelsdelta
op het gebied van de verdovende-middelenhandel beschrijven. Aangezien een
belangrijk deel der opsporingsonderzoeken nog niet zijn afgerond en veel van
de gegevens uit `zou-ook'-berichten bestaan, moeten we met de aangereikte
`gegevensscherven' nog meer dan in de andere onderzochte zaken interpreta-
tief te werk gaan. Daarbij zal het niet altijd mogelijk zijn om rondom de on-
dernemer zoiets als een onderneming te onderscheiden. Dit blijkt overigens
niet uitsluitend te wijten te zijn aan de schaarste van gegevens. De wel be-
schikbare harde gegevens wijzen in sommige gevallen eerder in de richting
van een netwerk van `marktstruiners' (zie paragraaf 5.4.2 en 5.4.3) en een
grote onderlinge beschikbaarheid van contacten (diensten). Daarbinnen tref-
fen we weer ondernemingen aan die in het netwerk van handelsstromen en

si Overigens konden deze uitspanningen uiteenlopen van de bekende binnenstadkroeg tot een
motel van de Gouden-Bloemketen of een soortgelijk etablissement, waar alleen gedempt
sprekende heren in streepjespak komen.
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contacten als knooppunten lijken te fungeren. De belangrijkste daarvan zal na
de bespreking van de handelsdelta's behandeld worden.

1. Hasj in de Delta
De afgelopen jaren werd door de politie enige malen vastgesteld dat de
aanvoer van hasjiesj veelvuldig via de zeegrens geschiedde. Ofschoon op
een gegeven ogenblik besloten werd om in het bijzonder de aandacht te
richten op aanvoer via de Waddenzee, kan de smokkel vanzelfsprekend
langs de gehele kust plaatsvinden. De bevinding dat er nogal veel partijen
op de Waddenzee waren onderschept, versterkte evenwel het gevoel dat
deze streek een belangrijk doorvoergebied was. Zo werd in 1987 uit vrees
voor ontdekking voor de kust van Texel 10.000 kilo hasjiesj op de zeebo-
dem afgezonken. Door verschillende misdaadfiguren uit het zuiden van het
land is hiernaar gedoken (kosten f 20.000), maar zonder resultaat.

Naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek kon worden vastgesteld
dat de aanvoer geschiedt door middel van verlading op open zee op kleine
bootjes, waarmee de handelswaar aan land gebracht wordt 52 Het voordeel
daarvan is de verspreide aanvoer, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
ondiepten, waar de grotere patrouilleboten niet zo gemakkelijk kunnen komen.
Door gebruik te maken van rubber boten kan men havens (en havenpolitie)
vermijden: de kleine bootjes zijn snel, moeilijk te zien en kunnen de waar ge-
makkelijk op het strand zetten.

Op grond van de omvang van de handel (duizenden kilo's aanvoer per
keer), de wijzen van plegen en de door de verschillende deelnemers voor
hun rekening genomen onderdelen van het handelsgebeuren, moet hier ten
aanzien van de invoer gesproken worden van een `groothandel'. De perso-
nele kant van de markt is als volgt opgebouwd:
- Timur Lenk: een in Nederland wonende Pakistaan. Vijf interpoldossiers

en vele meldingen ten spijt is hij nog geen onderwerp van strafvervol-
ging geworden. Ter zake van mogelijke betrokkenheid bij handel in hasj,
kan uit de telefoontaps en de waarnemingen van de politie in Nederland
en buitenland het volgende worden afgeleid: Timur opereert als een
soort van `Algemene Handels- en Expediteursmaatschappij' voor ver-
dovende middelen uit Pakistan en de Perzische Golf, bestemd voor Ne-
derlandse en Engelse misdadigers. Timur heeft namelijk ook contacten
met de in het voorgaande beschreven `inklaarders'. Timur Lenk heeft
naast twee winkels, een bolide en een druk bereisd leven, een RWW-
uitkering.' Van Vrind Oudt (zie onder) kreeg hij omvangrijke voor-
schotten.

- Frans Hals, die samen met Koen Onkel vanuit een café in de Randstad
in hasjiesj en heroine handelt. In de door deze twee gedreven 'maat-
schap' lijkt Frans Hals toch wel de meest bedrijvige. Behalve de moge-
lijke betrokkenheid van vrouw, zoon en dochter bij de handel, kan hier
geen ondernemingsopbouw in kaart gebracht worden. Vast staat wel dat
Frans Hals zaken doet met de eerder beschreven Roodhoeden voor het
inklaren van smokkelwaar, met Timur Lenk, met drie Pakistanen voor

52
Een aloude algemene werkwijze, zowel gebruikt in de tijd van Napoleons Continentaal stel-
sel, door Siciliaanse maffiose sigaretten- en verdovende-middelensmokkelaars (Shawcross en
Young, 1987) alsook door onze huidige boeven.
Aangezien zijn tienduizenden guldens kostend gereis Timur geen winsten opleverde, meende
de sociale dienst dat hier niets onrechtmatige aan de hand was.
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vervangende aanvoer door het wanpresteren van Timur Lenk en met
enige personen rondom de onderneming van de nog te bespreken Nico-
demus Narcissus. Contacten zijn ook vastgesteld met een luchthaven-
inklaringsbedrijf en met een Belgische verdovende-middelenhandelaar.

- Vrind Oudt, die reeds eerder een bovenmatige belangstelling aan de dag
legde voor de 10.000 kilo afgezonken hasjiesj en ernaar liet duiken.
Vrind Oudt heeft een eigen ijzer- en schroothandel in Zanddorp, nabij
de Belgisch-Limburgse grens. Hij handelt evenwel in alles wat winst kan
opleveren. Zijn zakelijke plaatselijke contacten bestaan uit naburige
koppelbazen. Aan Timur Lenk heeft hij inmiddels f 600.000 aan (reis-)
voorschotten betaald.' Timur blijkt echter nog niet tot leveren in staat
te zijn geweest.

- Jan Paling, Kees Kieuw en zoon, afkomstig uit Monnikendam en Mar-
ken, die regelmatig `scheepscontacten' met Spanje hebben. Hun verdere
plaats in het marktgebeuren is moeilijk te bepalen. Geruchten verhalen
wel van hun betrokkenheid bij de verscheping van hasjiesj.

- Aangezien de hier vermelde hasjhandelaren nu niet uit getaande water-
geuzen bestaan zijn er voor het `natte werk' varensgasten nodig, waarin
in verschillende mate blijkt te zijn voorzien, uiteenlopend van kapitein
(of wat daarop leek) tot lagere varensgezellen. Hierover later

- Drs. Zacharias Trapaars, een voormalig zeeman uit Schokland, die rech-
ten is gaan studeren en die vanuit zijn belastingadviesbureau optreedt
als juridisch en fiscaal raadgever en witwasser. Jan Paling, Kees Kieuw
en Timur Lenk, maar vooral Nicodemus Narcissus houden regelmatig
besprekingen ten huize van Trapaars.

- Nicodemus Narcissus: deze misdaadondernemer steekt ver boven de
hier beschreven deelnemers uit. Hij heeft zich in een tien jaar durende
loopbaan in de harde misdaad tot een zeer sterke positie opgewerkt.
De verdere handel en wandel van Narcissus zullen nog nader worden
besproken. Van belang is hier dat hij in de hasjhandel zeer bedrijvig is
en over veel geld lijkt te kunnen beschikken. De vraag is alleen, in
hoeverre hij bij de handel van Timur Lenk en Frans Hals betrokken is.
Hierover zijn door de politie verschillende theorieën geformuleerd, die
erop neerkomen dat Nicodemus Narcissus `overal zijn vinger in heeft'.
Daarmee is nog niet gezegd hoe hij zijn `vinger in de pap' heeft. Op
grond van het beschikbare materiaal is het aannemelijker dat hij in een
aantal gevallen werkt als een `stille vennoot', die in verschillende onder-
nemingen geld steekt, dan dat hij als een soort `directeur-generaal' zou
optreden.

Rondom ieder van de bovenstaande deelnemers zijn weer contacten, die
via via lopen naar andere bekende misdaadondernemers. Met name blijkt
de contactenkring van Narcissus zeer breed te zijn, waardoor het bijna op-
valt wanneer men niet als contact wordt vermeld.
Wanneer we de te onderscheiden plaatsen van de ondernemers binnen de-
ze delta van handelsbanden naar hun functie willen kenschetsen, dan krij-
gen we de volgende omschrijvingen:

54 Een wat bovenmatig argeloze belastingambtenaar noemde Oudt dan ook een goed mens,
van wie men gemakkelijk geld kon loskrijgen. De in dit tijdvak plaatsvindende, geweldige
uitbreiding van zijn wettig bedrijf duidde evenwel op een andersgerichte geldstroom.
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- een bemiddelaar/commissionair, die ervoor zorgt dat de verboden waar
van Pakistan of elders naar Europa komt;

- enige invoerders/afnemers, die ten hoogste in los verband samenwer-
ken;

- een geldschieter/'stille vennoot', die in uiteenlopende verdovende-mid-
delentransporten investeert, wat het geven van aanwijzingen of het
uitoefenen van druk natuurlijk niet uitsluit;

- een raadgever/financieel deskundige en witwasser, die op het gebied
van bedrijfsmatige misdaad weer zijn eigen betrekkingen heeft;

- de personele beschikbaarheid over vervoerders en `verladers', die er-
voor zorgen dat de contrabande overgeladen, aangeland en binnens-
lands vervoerd wordt en uiteindelijk te bestemder plaatse aankomt.

Binnen het hier beschreven marktgebeuren werken deze ondernemers zelf-
standig en blijft ieder voor zich betrekkelijk trouw binnen zijn 'economi-
sche nis' van de markt. Uiteraard bestaan er tussen de verschillende
`marktnissen' de voor de handel noodzakelijke dwarsverbanden, zoals uit
het bovenstaande al bleek. Binnen deze verbanden verschillen de deel-
nemers in belangrijkheid, zonder dat duidelijk gesproken kan worden van
een gezagsverhouding of een behoren tot een bepaalde onderneming.
Van de `commissionair' Timur Lenk is niet vast te stellen dat hij hier te
lande tot een organisatie of onderneming behoort. Hij gedraagt zich met
te veel blijken van zelfstandigheid (geeft `niet thuis' voor de `grote jongens';
ervaart opeens dat een handel niet doorgaat) om hem in een ondergeschikt-
heidsverhouding te plaatsen. De namens Narcissus door Trapaars aan Ti-
mur overgebrachte wens dat de laatstgenoemde geen zaken meer met
Frans Hals moest doen, werd door hem in de wind geslagen. Van de han-
delsbetrekking tussen Timur en Vrind Oudt had Trapaars geen weet.

Er bestaan echter wel aanwijzingen dat ook hij zich niet aan de in Pakistan
gevestigde `hoofdondernemers' kon onttrekken (deze zouden weer anderen zijn
dan die van Mujib Khan). Het verlies van 10.000 kilo hasj voor de kust van
Texel werd aan hem toegerekend. Hoewel hij niet naar Pakistan afreisde, werd
hij wel door Pakistani in Nederland ter verantwoording geroepen. Hij werd be-
dreigd, durfde zich een tijd lang niet te laten zien en verscheen later angstig en
in duidelijk beschadigde toestand: hij liep mank en zijn gezicht vertoonde een
patroon van ondiepe messneden.

Frans Hals dreef duidelijk een eigen verdovende-middelenonderneming.
Financieel beschikte hij niet over al te veel reserves en stond bij Narcissus
voor f 250.000 in het krijt. Op de aandrang van Narcissus om toch maar
eens te komen `babbelen' reageerde Frans Hals laconiek.
De verhouding van Paling en Kieuw ten opzichte van Narcissus is onzeker.
Regelmatig werden zij ontboden om ten huize van Trapaars met Narcissus
besprekingen te voeren. Tot Narcissus' onderneming in engere zin konden
zij onzes inziens toch niet gerekend worden.
De handelslijn die Vrind Oudt probeerde op te zetten, is een geheel zelf-
standige. Trapaars regelde voor hem wel een en ander door middel van
een schimmige BV ten behoeve van enige pandjes, maar dat staat in het
teken van de criminele dienstverlening (zie paragraaf 5.3.6).
Van de financieel juridische raadgever Trapaars kan op grond van de tele-
foongesprekken gesteld worden dat hij voor vooraanstaande misdadigers in
de Randstad slechts naar tevredenheid kan functioneren, doordat hij in-
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houdelijk op de hoogte is van de handel van zijn ondernemende cliënten '"
Tegenover Narcissus gedraagt hij zich met een kruiperige ondergeschikt-
heid, zonder dat hij door de eerstgenoemde wordt aangesproken als tot
zijn onderneming behorend. Tegenover andere misdadigers gedraagt hij
zich zelfverzekerder, hoewel Timur Lenk daar geen boodschap aan had en
zijns weegs ging.
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een centrale leiding
ten aanzien van de grootschalige hasjaanlandingen, zou dit soort handels-
bewegingen toch wel gecoordineerd moeten worden, wil er niet van alles
misgaan. Laat ons het aanlandingsgebeuren eens nader bekijken.

Hoog op 't Wad
Hoezeer de `georganiseerde misdaad' evenals het georganiseerde bedrijfsleven
tal van ongeorganiseerde kleinere en grotere drama's herbergt, moge uit het
volgende geval blijken.
Nauw samenhangend met de handelsdelta, en misschien zelfs wel rechtstreeks
daaruit voortvloeiend, is de vangst van drie hasj smokkelende kotters in de late
zomer van 1988. De kapiteins van deze kotters, van wie er twee (door middel
van twee onzekere schakels in het relatiediagram) met de bovenstaande figuren
te maken zouden kunnen hebben, kregen in elk geval via andere schimmige fi-
guren de opdracht om hasjiesj van een zeeschip over te hevelen op hun kotters
en die naar de kust te voeren. Daar zouden de balen worden overgenomen en
aan land worden gevoerd.
Slechts één van de drie kapiteins, Pekelhan, heeft zee-ervaring, de anderen niet.
Desondanks werden de opdrachten voor de overslag aanvaard en gingen de
drie zeelieden aan de slag. Twee boten moesten hasjiesj vanaf het zeeschip
ophalen en de derde boot moest bij een boei ten oosten van Vlieland van die
bootjes ook waar overnemen. Aan de nieuwbakken kapiteins werd f 200.000
toegezegd en deels uitbetaald (weer door een ander). Hiervan moesten die ka-
piteins wel alles doen: aanschaf en opknappen van de boten.
De voorbereiding van de aanlanding verloopt niet erg soepel. Een der boten is
er niet zo best aan toe. Bij de eerste tocht staat de `kapitein' bij een manoeuvre
(gelukkig dicht bij de haven) opeens met een los stuurwiel in zijn handen. Later
moest de motor van de boot ook op andere plekken hersteld worden. De kapi-
tein liet dit aan zijn technische maat over. Later op de dag teruggekeerd trof
hij (volgens het proces-verbaal) zijn 'werktuigkundige' huilend bij een berg
schroeven en moeren aan. Met vereende krachten slaagden zij er toch in daar
een draaiende motor van te maken. Met bulderende storm (windkracht 10) gin-
gen zij gewapend met een ANWB-fietskaart van Friesland en Noord-Holland
de zee op, om na zes uur te bemerken dat het wad droogviel: zij waren vergeten
of waren niet bij machte de getijdentabel te lezen. Een dag later, opnieuw zoe-
kend naar boei 2, bleek de bemanning opnieuw vergeten te zijn dat het droog-
vallen van de Waddenzee nu eenmaal geen eenmalige gebeurtenis is en stonden
zij gedurende zes uur opnieuw op het droge. Uiteindelijk gaven ze de poging
maar op en koersten uitgeput terug naar de wal, waar de twee andere boten in-
middels geland en door de politie ingerekend waren. Zij bleken ondanks de
storm er wel in geslaagd te zijn een paar duizend kilo over te laden, ofschoon
één net scheurde en kapitein Pekelhart enige balen hasjiesj in de schuimende
zee zag verdwijnen.

De eenmaal aangehouden bemanning mocht dan wel niet erg zeevaardig
zijn geweest, zwijgzaam was zij wel. De aan deze aanlanding voorafgaande

ss Daarnaast helpt hij ook zakenlieden van wettige bedrijven uit hun geldzorgen, o.a. door het
bezorgen van nepleningen ter verklaring van de aanwezigheid van zwart geld. Zie paragraaf
5.3.6.
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waarnemingen van alle verdachten door de politie maken het niet aanne-
melijk, dat hier sprake zou zijn van een centrale leiding, zoals we die bij
Bayer en Deatroop zijn tegengekomen. Het is waarschijnlijker dat de orga-
nisatoren (laten we aannemen Timur Lenk, Frans Hals en Vrind Oudt, en
misschien ook wel de stille vennoot Narcissus) delen van de handelsketen
hebben uitbesteed. Men zou wel kunnen zeggen dat zij `erachter zitten',
maar dat is dan slechts in afgeleide zin. Vanuit hun onderdeel van de
organisatie van de goederenstroom kunnen zij zonder beschikbaarheid van
anderen (eigen dienstverlening) weinig doen. Zij moeten dus de beschik-
king over uitvoeringsschakels verkrijgen, zoals `vervoer, laden en lossen'.
Zelfs dat kan (zoals in bovenstaande ondernemingen) nog te rechtstreeks
zijn: zowel Frans Hals als Narcissus hadden beschikking over lieden, die
zelf weer een verhuurbare `beschikbaarheid' (bv. over bootsvolk) in porte-
feuille hadden. Hierin speelden Paling en Kiel weer een rol, hoewel het
bootsvolkwerk weer langs een andere schakel liep.
Een andere door ons bestudeerde aanlanding van een grote partij hasjiesj
(1300 kilo) verliep voor een deel langs vergelijkbare lijnen. Doordat er ook
een beoogde cocaïne-invoer bij betrokken was, liep de onderneming op
onderdelen anders (en fout).

De Dobberaa,s
Aanvankelijk was door een Colombiaanse ondernemersgroep via een bemidde-
laar een schip gehuurd om met wettige lading langs de Azoren te varen en na
lossing van daar naar Grenada over te steken. Voor dit vervoer werd f 250.000
beschikbaar gesteld. Maar voor deze prijs kon kapitein Haddox, die ook voor
Deatroop gevaren had, weinig meer dan een afdankertje kopen: een oude kust-
vaarder uit Emden, bevaren door schipper Olf Onn. De boot sloeg eerst voor
Texel lek, verloor bij Hoek van Holland zijn laadmast en bij Zeebrugge een
deel van de roerinrichting. Na weken oponthoud kwam de boot op de Canari-
sche eilanden aan, maar wegens geldgebrek kon men niet verder en moest van
de oversteek afgezien worden. De wanhopige schipper en zijn bemanning, voor
wie bijna geen drinken of voedsel meer was, aanvaardden daarom het via de
vrouw van de schipper gedane aanbod om hasjiesj naar Nederland te smokke-
len. Dit zou geregeld worden door een Amsterdamse ondernemer, misschien
een der nu zelfstandig optredende Bloemenbroeders, die ooit voor Narcissus
zouden hebben gewerkt. Zeker is in elk geval, dat zonder dat kapitein Haddox
daarvan wist, twee boeven in het Westland de aankoop voor de kustvaarder re-
gelden en ook de verdere aanlanding organiseerden. Voor de kust van Monster
zou een Scheveningse kotter de 3000 kilo overnemen. De schipper van deze
kotter zegde echter op het laatste ogenblik af, waardoor de 'landploeg' moest
improviseren. Uit een misdaadgroepering in het Westland moest snel een nieu-
we ploeg voor de uitvoering van de aanlanding geregeld worden. Een rubber-
boot, te klein om de lading over te nemen, werd er met twee man op afgestuurd
en kon op een gure en winderige januarinacht slechts 250 kilo overnemen. Het
tweede bemanningslid van de rubberboot lag trouwens groen van zeeziekte plat
op de bodem en kon niet helpen. De communicatie met twee in de duinen
wachtende deelnemers raakte verbroken, doordat de batterijen van de walky-
talkies leeg waren. Aan land gekomen werden de zeelieden opgepakt. De kust-
vaarder werd later voor de kust van Hoek van Holland geënterd. De lading
zelf was inmiddels over boord gezet.

Wanneer we voor het functioneren van deze handel de verschillende on-
derscheiden rollen in hun werkzame samenhang proberen in te voegen,
dan krijgen we het volgende beeld. Er wordt gewerkt via een aantal markt-
schijven. De in deze marktschijven werkzame ondernemingen (of indivi-
duele ondernemers) werken zelfstandig, maar gaan, zoals hier, wel voort-
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durend uitvoeringsverbanden aan. Ook hier vormt voor de betrokken on-
dernemingen binnen iedere marktschijf het hebben van vele handelsbetrek-
kingen een `bedrijfsportefeuille'. Deze handelsbetrekkingen vormen even-
wel niet noodzakelijk een zodanige samenhang dat zij samen een onderne-
ming of organisatie vormen. Ondernemers (van plaatselijk belang of meer
onderin de lijn) die in een marktschijf zaken kunnen regelen, worden ad
hoc ingehuurd. Zij mogen de `inhurende' ondernemer wellicht wel als een
`grote baas' beschouwen (of vermoeden dat die achter hun contactpersoon
staat). Dit neemt niet weg dat er geen duurzame gezagsverhouding bestaat.
De ondernemer kan binnen zijn marktschijf zijn handelsbetrekking verleg-
gen of uitbreiden naar andere inhuurders, waardoor er de hier bedoelde
handelsdelta ontstaat. Deze is - onbedoeld - voor een buitenstaander on-
overzichtelijk, maar voor de betrokkenen niet onoverzichtelijker dan bij-
voorbeeld (onder)aannemersnetwerken in de bouw. De schijfsgewijze op-
bouw is bovendien in zoverre functioneel, doordat elke marktschijf slechts
hoeft te werken met dat minimum aan wetenschap dat voor de uitvoering
van zijn opdracht noodzakelijk is. Het ligt voor de hand dat zo'n handels-
delta ongelijksoortig is opgebouwd. Naast de beweeglijke en overal opdui-
kende marktstruiners treffen we ook vaste knooppunten aan. Deze kunnen
gevormd worden door dienstverlenende misdadigers, zoals de besproken
inklaarders of de `commissionairs', maar ook door misdaadondernemers,
die door de omvang van hun bedrijvigheid of door hun beschikbare kapi-
taal meer goederen en diensten naar zich toetrekken.

Ten tijde van het schrijven is het nog onzeker in hoeverre twee grote vangsten
(45.000 kilo hasjiesj en 59 kilo heroïne) toe te schrijven zijn aan ondernemingen
die volgens het hierboven weergegeven deltamodel te werk gaan. De beschikba-
re gegevens wijzen deels wel in deze richting.
Bij de heroïnezaak lijkt het onaannemelijk dat de waarde plus kosten van de
handel tussen ten minste f 600.000 en f 700.000 (inkoopprijs groothandel plus
ten minste f 200.000 bedrijfskosten in Nederland) door de aangehouden onder-
nemer Rinus Regeldink (in heden en verleden vooral als fraudeur bedrijvig)
zouden zijn betaald. De waarnemingen wijzen erop dat hij zijn opdrachten
kreeg van een persoon die (evenmin kapitaalkrachtig) wel in contact stond met
groothandelaren. De uitvoerende marktschijf werd dus nooit in contact gezien
met de opdrachtgever. De ondernemer van de uitvoerende marktschijf trad bin-
nen zijn bereik vrij zelfstandig op in die zin dat hij de opdrachten gaf aan ver-
voerders, inklaarders en andere uitvoerende schakels. Aannemelijk was dat hij
ook de handelsbetrekkingen met het Midden- en Verre Oosten (deels) verzorg-
de. Er zijn geen aanwijzingen dat de betalingen naar Pakistan over Regeldink
liepen. Regeldink vormde een kenmerkende marktschijf met door hem geregel-
de personele `beschikbaarheden'.
De 45.000 kilo hasjiesj lijkt een zending te zijn van een zeer grootschalige han-
delaar, die een soort van Europese doorvoeronderneming bedrijft. De partij is
gewoon te groot voor de Nederlandse afzetmarkt. Voor het vervoer, de inkla-
ring en de doorvoer worden afzonderlijke bedrijven ingeschakeld, die een gro-
tendeels wettelijke handel drijven. Deze zijn deels in Nederland, deels in het
buitenland (statutair) ingeschreven. Zij vormen in de handelsstroom van deze
onderneming een goed werkende en gemakkelijk beschikbare marktschijf. Voor
het vervoer worden wel grote, vaste investeringen in smokkeltechnieken gedaan,
hetgeen niet geheel past in het deltamodel, hoewel op andere handelsonderde-
len wel volgens het deltamodel werd gehandeld. In beginsel was hier sprake van
een vaste investeringsonderneming (zie paragraaf 6.3) met een omvangrijke in-
nesteling in de bovenwereld.
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2. Narcissus
Een belangrijk knooppunt in de hier besproken delta is de misdaadonder-
nemer Nicodemus Narcissus, die door de gezamenlijk politie van de Rand-
stad beschouwd wordt als de grootste misdaadondernemer van de omge-
ving. Of deze beoordeling juist is, laten we hier in het midden. Wel is uit
de beschikbare gegevens duidelijk geworden dat Narcissus een machtige en
nietsontziende misdaadondernemer is geworden, met een vreesaanjagende
uitstraling van geweld en financiële macht, levend gehouden door nooit
weersproken geruchten over acht moorden, één bomaanslag (mislukt),
twee beschietingen (alleen licht gewonden) en één ontvoering.

Volgens de receptie van twee onverdachte luxe hotels, waar Narcissus met Ara-
bische zakenlieden besprekingen voert, is hij omgeven door zwaar gebouwde
lijfwachten, wier zojuist gekochte dure pakken door verkeerde keuze, smaak en
wijze van dragen hun patserigheid niet vermogen te verbergen. Deze indruk
wordt nog versterkt, doordat door de aanwezigen slechts wordt betaald met
briefjes van f 1.000. Het wagenpark is evenmin bescheiden en wordt gepacht bij
een autobedrijf in Rotterdam, wiens klantenkring voor een belangrijk deel ge-
vormd wordt door algemeen erkende onderwereldfiguren.
Narcissus is de tweede zoon van een welgestelde dropfabrikant, waardoor hij
zich in zekere zin de `langzame weg omhoog' heeft kunnen besparen. Op zijn
25e jaar had hij zich al een gevestigde plaats veroverd en ontplooide met zijn
vriendin zijn bedrijvigheid op het gebied van de verdovende-middelenhandel.
Samen kochten zij tussen 1976 en 1980 vier pandjes en een koffieshop voor iets
minder dan f 1.000.000. Terwijl de geruchtenmachine over Narcissus' brede be-
trokkenheid bij de verdovende-middelenhandel de justitiële dienst gestaag van
`zou-ook'-berichten voorzag, groeide diens financiële slagkracht aanmerkelijk,
althans te beoordelen naar een weinig gelezen `financiële map'. Reeds in 1983
kon gesteld worden dat Narcissus zijn macht, aanzien en belangen hecht geves-
tigd had. Hij had belangen in onder- en bovenwereld, had financiële adviseurs
en beschikte (al dan niet samen met z'n neef) over 10 tot 20 ingeschreven on-
dernemingen als voorgevel. Met de belastingdienst kwam hij in die tijd (± 1983)
een inkomen van f 18.000 overeen, hetgeen hem geen onoverkomelijke aanslag
bezorgde Een deel van zijn inkomsten zou volgens geruchten afkomstig zijn
van zgn. ripdeals. In 1986 erfde hij nog eens f 1.200.000 van zijn tante. Later
verminderde de band met zijn vriendin en werd haar plaats steeds meer ingeno-
men door de omhoog geklommen lijfwacht Ur Schroef, wiens huidige optreden
kan worden beschreven als die van bedrijfsleider en zaakwaarnemer tegenover
de beroepsmisdadigers uit de onderwereld. Binnen het 'witte-boordengebeuren'
hebben afwisselenderwijs Lin Soep (belastingadviseur, raakt geleidelijk op de
achtergrond), de reeds beschreven Trapaars en voor de rechtspersonen Niek
Nobel voor deskundige ondersteuning gezorgd.

Hoewel Narcissus' beeld hoofdzakelijk is gevormd uit geruchten, dient toch
te worden erkend dat zijn misdaadloopbaan van ruim tien jaar als geslaagd
moet worden beoordeeld. Groot vertoon van (economische) kracht tegen-
over slechts vijf veroordelingen en negen interpoldossiers (één betreffende
een veroordeling bij verstek in België tot vijf jaar). Slechts één veroorde-
ling (doodslag in 1983, waarvoor hij achttien maanden heeft vastgezeten)
kon binnen zijn bedrijf als een ietwat vervelende onderbreking worden be-
schouwd, hoewel dit zijn bedrijfsvoering nauwelijks scheen te beïnvloeden
en dus ten hoogste enig ongerief met zich meebracht.

só 7ijn laatste aanslag, twee jaar geleden werd in de compromissfeer door Lin Soep geregeld:
men werd het eens en kwam uit op een inkomen van f 110.000.
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Wanneer we op grond van de zeer uiteenlopende berichten van uiterst wis-
selende betrouwbaarheid Narcissus' onderneming willen beschrijven, dan
lijkt het bronmateriaal het meest te wijzen op een kleine kernonderneming-
- Narcissus: de absoluut leidinggevende;
- Ur Schroef als eerste bedrijfsleider en zaakwaarnemer;
- Niek Nobel: deskundige voor handelsondernemingen;
- drs. Trapaars: belastingdeskundige.

Daaronder treffen we de lijfwachten aan en vervolgens een wisselende sa-
menstelling van misdadigers, van wie de meesten hun eigen onderneming/
specialisme hebben, maar die een blijvende en onmisbare poel van perso-
nele beschikbaarheid vormen. Sommigen hebben een legale werkkring,
maar hebben daarnaast de reeds bovengenoemde `beschikbaarheid' over
andere uitvoerders in portefeuille. Voorts zijn er contacten met grotere
misdaadondernemers, zoals Deatroop, de Westfamilie, de Rauschbachers en
Bayer. Deze contacten lopen evenwel `onderlangs', niet tussen de onder-
nemers zelf.
Narcissus' handelsomvang is moeilijk te schatten, aangezien hij kennelijk
geen voorwerp van zorg voor de belastingdienst is. `Zou-ook'-berichten
maken melding van f 20.000 beveiligingskosten per week en salariskosten
van f 10.000 per maand per persoon. Zeker is dat de verblijfskosten in
weelderige hotels hem zo'n f 750.000 moeten kosten. Met enig berede-
neerd giswerk zou Narcissus van zijn onderneming ruwweg f 2.000.000 tot
f 5.000.000 per jaar moeten overhouden om ten minste zijn vaste en per-
sonele kosten te kunnen dekken. Gelet op zijn verdere uitgaven, dient men
dit bedrag nog aanmerkelijk te verhogen en vervolgens te vermenigvuldigen
met een overigens onbekende factor om de omzet te bepalen. Wellicht zit-
ten we dan op f 10.000.000 tot f 20.000.000 op jaarbasis. Daarbij nemen we
in zoverre eert voorbehoud in acht dat een deel van de winst kan bestaan
uit woekerrente van geldleningen aan misdadigers die betrokken zijn bij
verdovende-middelenhandel: het `stille vennootschap' van Narcissus. Zie
daarvoor de beschrijving van de handelsdelta.
Wanneer wij Narcissus' ondernemingsopbouw schematisch weergeven en
haar plaatsen in verhouding tot de handelsdelta, krijgen we het volgende
beeld. Allereerst de personele opbouw:
- Er is hier sprake van een eenmanszaak: er zijn geen aanwijzingen dat

de onderneming anders wordt gedreven dan door Narcissus alleen.
- Een kleine kern neemt onderdelen van de bedrijfsvoering voor zijn re-

kening. Deze functionarissen zijn wel volstrekt ondergeschikt en afhan-
kelijk.

- Vervolgens is er een laag die gespecialiseerde diensten verleent danwel
doet verlenen, zodat de leiding zich zo weinig mogelijk met het `wie en
hoe' hoeft bezig te houden en de uitvoerders niet veel méér weten dan
dat enige `grote heren' een klus uit te voeren hebben. Een klein aantal
van deze dienstverleners voert bepaalde soorten taken veelvuldig uit en
betoont een grote mate van ogenblikkelijke en vaste beschikbaarheid: `U
beveelt, wij komen' en .... zij komen ook.

- Naast deze personele kern is er de `schil' van bovenwereldraadgevers,
die voor Narcissus door hun deskundigheid van belang zijn: wit wassen,
belastingen regelen, contacten met banken onderhouden of reizen naar
landen waar Narcissus alleen voor de politie welkom is.

- Niet tot de organisatie behorend, maar wel van groot belang vanwege
de uitstraling, zijn de dieptebetrekkingen in de onderwereld, zowel in
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eigen stad en omgeving, alsook in andere plaatsen en zelfs in het bui-
tenland. In zijn onmiddellijke omgeving wordt deze uitstraling uitgebuit
door onder zeer bezwarende voorwaarden medemisdadigers geld te
lenen. Daarbuiten kunnen deze betrekkingen af en toe wel tot handels-
stromen leiden, maar moeten zij onzes inziens voor het overige tot de
`marktreserve' gerekend worden.

De personele opbouw van Narcissus' onderneming lijkt aldus goed te pas-
sen in een schijfsgewijze opbouw van de handelsdelta. Maar daarmee is
nog weinig gezegd over de opbouw van zijn onderneming en de verdeling
van zijn marktinspanning. Deze is verdeeld over verschillende misdaad-
markten. Naast de verdovende-middelenmarkt is er ook sprake van be-
drijfsmatige misdaad en binnen zijn eigen sociale marktkring van `handelen
in angst': op de rand van afpersing grenzende woekerleningen (volgens
sommige `zou-ook'-berichten). Deze leningen kunnen evenwel ook be-
schouwd worden als kapitaalsdeelneming in andere ondernemingen. Hier-
over bestaat geen duidelijkheid. De bedrijfsmatige misdaad en de daarmee
samenhangende verhouding tot de bovenwereld is in het politie-onderzoek
altijd wat verwaarloosd geweest.

Onuitgewerkt, maar van groot belang zijn de besprekingen in het Gouden-
Bloemhotel met verdachte Engelsen, Arabieren, Libanezen en naar herkomst
niet ingedeelde Middenaziaten. Die besprekingen worden tevens benut om voor
vaak honderden guldens binnen- en buitenlandse telefoongesprekken te voeren
(geen tapgevaar). Evenmin uitgewerkt zijn Narcissus' betrekkingen met een in
Nederland werkende Ier, die een glazenwassersbedrijf heeft opgezet. De be-
drijfsvoering van dit bedrijf wekt niet de indruk meer dan een dekmantel te
zijn' 57 Reeds kort na de vestiging in Nederland kon de ondernemer voor acht
ton een landhuis op de Utrechtse heuvelrug kopen, betaald met een lening van
een in Singapore gevestigde brievenbusmaatschappij, die een aanvullend krediet
tot f 1.500.000 verstrekte tegen een ten tijde van het transport buitensporig
hoge rente van 9%. Van de bedrijfsresultaten minus* de kosten (rente van lening
niet meegerekend) zou hoogstens een onderbetaalde werkster bekostigd kunnen
worden. Het pandje waar de Ier zijn schoonmaakbedrijf gevestigd had, was een
gewone woning op de begane grond met stijf dichtgetrokken gordijnen, zonder
naamplaat of andere op schoonmaakwerkzaamheden wijzende bedrijvigheden. 58

Terugblikkend op deze handelsdelta valt op dat deze het meest voldoet
aan het vereiste van wendbaarheid. Doordat de in iedere marktschijf be-
drijvige ondernemers een veelvoud van belangen en handelsbetrekkingen
hebben, behoren uitwijkmogelijkheden naar andere klanten, opdrachtge-
vers, andere handelswaar of naar een ander gebied altijd tot de mogelijk-
heden. De aan een handelsdelta deelnemende ondernemingen behoeven er
personeelsmatig ook geen grote organisaties op na te houden. Men kan al-
tijd de hulp van een andere marktschijf inhuren, waardoor ook de `uitlek-
bare informatie klein blijft. Daartegenover staat dat er toch meer mensen
moeten zijn die in grote trekken weten waar de ondernemers ongeveer
mee bezig zijn. Mislukkingen, omdat men de uitvoering binnen een andere

57 Het bedrijf beschikt over vijf limousines voor drie personeelsleden plus wat deeltijdkrach-
ten, die een enkele keer `een pandje poedelen'. De prijzen der auto's en hun verzekerde
waarde wijzen niet op bedrijfsvoertuigen.

58 Al deze bij Narcissus' onderneming betrokken panden blijken van buiten te worden geken-
merkt door dichte gordijnen, afwezige naamplaten, soms dichtgekitte brievenbussen en
uiterst onmededeelzame buren.
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marktschijf maar ten dele kan sturen, worden kennelijk als bedrijfsverlie-
zen `afgeboekt' (voor zover niet verhaald op de uitvoerder). Van het
marktgoed zelf behoeft men als ondernemer niet zo veel te weten. Wel
over de personele beschikbaarheid per marktschijf: die vormt binnen de
handelsdelta het bedrijfskapitaal bij uitstek.
Kijken we nogmaals terug naar de beschreven `groothandel', de 'middel-
grote' ondernemingen, de etnici, de dienstverlening in de smokkellijn en de
handelsdelta, dan zien we een zeer afwisselend landschap. Hierin nemen
de misdaadondernemingen verschillende economische nissen in. De groot-
handelsondernemingen verzorgen de massa-aanvoer en zijn daarvoor orga-
nisatorisch ook toegerust. Dit geldt in het bijzonder voor de omvangrijke
hasjhandel met zijn naar vrachtomvang omslachtiger te verhandelen par-
tijen. We treffen hier ook goed te beschrijven hiërarchische ondernemings-
vormen aan. De gezagsverhouding binnen die hiërarchieën komt evenwel
niet uit de rokende loop van een pistool, maar ontstaat in de vrijwillige
wisselwerking tussen de leden (soms familieleden). Deze gezagsverhouding
past evenmin in een bureaucratisch model van een `lijnorganisatie' als de
door Abadinsky (1983, pp. 95 e.v.) beschreven Amerikaanse organisaties.
De groothandel en de middelgrote handel hebben een stuk van de handels-
keten zelf in handen, en wel in die zin, dat zij zelf een aantal schakels ver-
zorgen, zoals invoer plus vervoer; invoer plus doorvoer. Aan de andere
kant van de schaal hebben we de handelsdelta, met de schijfsgewijze markt-
opbouw, ook binnenslands. Ongeacht de grootte van de onderneming
wordt slecht één (of bij voorkeur geen) schakel van de handel zelf uitge-
voerd en wordt volstaan met geldschieten en aanwijzingen geven aan enige
uitvoerende ondernemers in de verschillende marktschijven.
Er is een behoorlijk onderscheid te maken tussen de kleinere handel, met
baar-geldeconomie en geen witte voorgevels en de grotere handel, die zich
van rechtspersonen bedient en bancair geld wegsluist. Uiteraard is dit een
glijdende schaal met 'onzekere overgangsgebieden, terwijl de lotgevallen
der ondernemingen hen snel van plaats op deze schaal kunnen doen op-
schuiven.
Van belang zijn voorts de minderheden, van wie gezegd kan worden, dat
zij hun eigen economische en gezagsverhoudingen meenemen. Hun mis-
daadondernemingen staan (nog) betrekkelijk los van de Nederlandse.
De criminele dienstverlening is een geheel eigen bedrijvigheid, die knelpun-
ten in de handel kan verzachten. Uit de bestaande contacten kan worden
afgeleid, dat zij vooral van belang is voor de middelgrote handel, die via de
lucht- en zeehavens willen smokkelen zonder gebruik van koeriers te hoe-
ven maken. In de volgende paragraaf zullen wij de dienstverlening nader
bestuderen.

5.2.3 Criminele en witte dienstverlening

Het onderscheid tussen de in de titel onderscheiden vormen van dienstver-
lening heeft geen morele bijbetekenis: bedoeld is slechts de hulp en steun van
personen die tot de eigen boevenkring behoren, te stellen tegenover de hulp
van gewone burgers met een niet misdadige beroepsuitoefening. Wat die ach-
tenswaardige burger feitelijk voor de misdaadondernemer doet en betekent,
moet uit zijn (vermoede) handelen of betrokkenheid zelf blijken.

74



De criminele dienstverlening
De door medemisdadigers verleende diensten zijn, indien zij van vastere aard
waren, al in het bovenstaande beschreven, zoals in paragraaf 5.2.2 onder
dienstverlening in de smokkellijn. Uiteraard treden misdadigers niet bij elkaar
`in vaste dienst': wordt er wel eens een klusje gedaan, dan kan er vertrouwen
gaan ontstaan en als dat zo uitkomt, een vastere werkverhouding. Alleen de
gevallen waarin er nog sprake was van `klusjes', hebben wij als dienstverlening
kunnen aanmerken. Het ontstaan van de werkverbanden in het verleden ont-
trok zich vaak aan de waarneming, aangezien de politie hierover wel `zou-
ook'-berichten verstrekte, maar weinig geboekstaafd had.

Slechts in een beperkt aantal zaken konden wij een indruk krijgen van de
uit het milieu geleverde diensten. Wanneer daarvan sprake zou kunnen zijn,
was het al spoedig onzeker of de betrokkene toch niet deel uitmaakte van de
onderneming. Vooral bij de vier groothandelaren, wier ondernemingen toch
als betrekkelijk gesloten bedrijven gekenmerkt konden worden, was weinig
sprake van door anderen verleende diensten. Als uitzondering kan wellicht
Ons Pa genoemd worden.

Pa zat met een partij slechte hasjiesj opgescheept. De Haarlemse afnemer van Pa
zorgde toen voor twee Engelsen, die in een schuur, gewapend met gehaktmolen,
persmachine deegrollers, magnetronoven, weegschaal en sealmachine, voor f 3000
per week aan de slag gingen om de hasjiesj verhandelbaar te maken.

In de Zijtak werd aan sommige kleine afnemers tegen kostprijs geleverd. In
een groot 'familiebedrijf, zoals de Westfamilie, werd voor kleine klusjes hulp
bij de schare van familieleden gezocht, aan wie feitelijk nooit gebrek was. Bij
de Pakikhanen probeerde een misdadiger door zijn diensten (belhuisje) aan
te bieden in de onderneming te komen, wat hem ook gelukte.

De belangrijkste vorm van dienstverlening is evenwel de meest voor de
hand liggende: het ter beschikking stellen van een café of koffiehuis als ont-
moetingsplaats, een soort van `beurs', waar zaken gedaan kunnen worden. In
de handelsdelta, de Zijtak, de Westfamilie en de Pakikhanen was dit zeker het
geval. Daarnaast is het ter beschikking stellen van opslagruimte van belang,
hoewel vanuit de onderneming zo'n persoon snel tot een vast contact wordt
gemaakt en daarmee in zekere zin bij de onderneming betrokken wordt. Zo'n
persoon kan te belangrijk zijn om hem losjes buiten het bedrijf te houden.

De criminele dienstverlening binnen een handelsdelta is in zekere zin een
tautologie: zij bestaat in feite uit een netwerk van dienstverleningen. Wanneer
we evenwel afzien van de ondernemers die deze dienstverlening als een duur-
zame bedrijfsvorm beoefenden, dan blijkt vooral uit de taps dat veel ad hoc
geregeld moet worden, waarvoor snel personen moeten worden ingeschakeld
die slechts een stukje van het werk moeten verrichten. Zij krijgen ervoor be-
taald, weten dat het niet `kosher' is en houden hun mond.

De witte dienstverlening
De `witte' vormen van dienstverlening aan misdadigers wordt slechts wit ge-
noemd, omdat zij vanuit een wettige beroepsuitoefening worden verricht. Dat
de verleende diensten zelf misdadig zijn, of in elk geval morele afkeuring ver-
dienen, doet daar niet aan af. De voor een misdadiger belangrijkste diensten
die hij van de witte beroepen kan ontvangen, betreffen het veiligstellen van
vrijheid en winst. Op de tweede plaats komt deskundigheid op bijzondere ge-
bieden van het handelsrecht.

De meest belangrijke dienst: voorkomen dat de misdadiger in de gevange-
nis terecht komt, is voorbehouden aan de advocatuur en is een onderdeel van
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het hier niet onderzochte strafprocesrecht. Uiteraard is de strekking van deze
dienstverlening volledig rechtmatig: een advocaat moet binnen de door de
wet vastgelegde procesorde het onderste uit de kan halen. Ook al is dit voor
de vervolging vaak hinderlijk, moreel is er niets op tegen. Er kan evenwel
ook sprake zijn van een zodanig buitensporige dienstverlening dat twijfels
kunnen gaan rijzen aan de `afstandelijkheid' en de moreel juiste invulling van
de vertrouwensverhouding waarmee de advocaat zijn werk verricht. Bij som-
mige van de hier onderzochte zaken leek ons deze twijfel meer dan gegrond.

Zo werd door tal van verdachte omstandigheden de aandacht getrokken door een
klein groepje advocaten, dat in de zaak van Ons Pa meer dan de rechtelijke bij-
stand verleende. De contacten met de verdachten werden misbruikt om betalings-
volmachten uit het huis van bewaring te smokkelen, opbrengsten van verdovende-
middelenhandel te bewaren en brieven de cel van een medeverdachte in te smokke-
len. Ook werd intensief meegewerkt aan het opstellen van meinedige verklaringen.

Twee van deze advocaten traden ook op in andere hier behandelde verdoven-
de-middelenzaken. Ongeacht de - officieel opgegeven - inkomsten van de
verdachten, waren deze advocaten niet toegevoegd. Het soms onverwachte
opduiken van bepaalde advocaten riep begrijpelijke vragen op. In één cocaï-
nezaak met sterke Colombiaanse leiding was uit de inkomenspositie van de
Nederlandse verdachte op te maken dat hij in elk geval de advocaat niet zou
hebben kunnen betalen: zijn inkomsten uit de verdovende-middelenhandel
noch zijn uitkering waren in de verste verte toereikend (beide ongeveer
f 1000 per maand). Hetzelfde gold voor zijn ouders en onmiddellijke kennis-
senkring: onbeduidende grammetjeshandelaars en gebruikers. Nochtans reed
binnen korte tijd een bekende Heerlense advocaat voor om de verdachte in
Almelo te gaan verdedigen. En niet op grond van een toevoegingsvergoe-
ding.59 Bij de 2558 kilo cocaïnevangst in Haarlem blijkt een gelijksoortige
voorkeur van de Colombianen voor bepaalde advocaten aan de dag te treden.

Het veilig stellen van de opbrengsten van de verdovende-middelenhandel
door juridische/fiscale deskundigen hebben we alleen vastgesteld bij de
groothandelaren. Dezelfde functionarissen zorgden bovendien voor de ven-
nootschapsrechtelijke kant van de zaken: het oprichten van BV's en stichtin-
gen. Het boekhoudwerk werd soms uitbesteed aan gewillige administratie-
bureaus. De internationale handel en het omvangrijke geldverkeer noopte
Deatroop om in Zwitserland een Treuhand voor dit werk in te huren. Neef &
Neefje huurden een juridisch en financieel adviesbureau in, dat vooral BV's
voor Neefjes hasjlijn opzette. De mate van inhoudelijke betrokkenheid en
kennis is onduidelijk gebleven. Het valt ons evenwel moeilijk om, gelet op de
deskundigheid der raadgevers, uit te gaan van goede trouw. Uiteraard wordt
door dit soort raadgevers altijd inhoudelijke wetenschap ontkend: `Wir haben
es nicht gewuBt'. De Kielhakers beschikten over een zeer deskundig witwas-
sersbureau, dat voor iedere benodigde rechtspersoon, valse machtiging of
betalingsopdracht wel iets wist te bedenken. Het wit wassen van misdaadgeld
als een bijzondere vorm van dienstverlening zal afzonderlijk in paragraaf 5.3.6
behandeld worden.

De vraag of al deze deskundigheid noodzakelijk was voor het functioneren
van het bedrijf, is moeilijk te beantwoorden. Wel kan worden vastgesteld dat
de middelgrote ondernemers van dit soort dienstverlening alleen bij uitzonde-

59
Dit betekende minstens drie tot vier uur verplaatsingskosten, maal ±f 250 (honorarium
per uur) = ±f 750 tot f 1000, waarna de rechtsbijstand nog moest beginnen.
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ring gebruik maakten: hun beperkte handelsbereik en baar-geldeconomie
maakten deze investering hoogstwaarschijnlijk niet nodig. Gelet op de omstan-
digheid dat het verkrijgen van dit soort deskundigheid voor de grote misdaad-
ondernemers geen zichtbaar knelpunt opleverde, is het niet gebruiken ervan
door kleinere ondernemers moeilijk toe te schrijven aan `marktschaarste'.

5.2.4 Randvoorwaarden van de marktomgeving

In paragraaf 3.2 hebben wij de invloed van de randvoorwaarden op het on-
dernemerschap op de misdaadmarkt besproken. Als belangrijkste randvoor-
waarde noemden we daar de noodzaak de overheid van het lijf te houden,
wat zich uit in uiteenlopende wijzen van geheimhouding en `sporen wissen':
het vermijden van `bovenwerelddiensten', zoals telefoon, post en de geld-
markt.

Het vermijden van bewijsmateriaal bij het uitvoeren van transacties heeft
zich bij misdaadondernemers ontwikkeld tot een `geconditioneerde reflex'.
Het behoeft bijna geen betoog dat de uitkomst van de onderhandelingen,
waarbij tot een koop of verkoop besloten wordt, niet op papier gezet wordt.
Bij de middelgrote handel leek dat, gelet op de beperkte omvang der goede-
renstromen (geen of nauwelijks gelijktijdige zendingen), op één uitzondering
na ook niet nodig.

De uitzondering was De Vetsleutelaars. De twee leiders van deze onderneming
hadden hun handelsgegevens in de computer ingevoerd en verzegeld met een sleu-
tel, waarvan het wachtwoord slechts aan hen en aan het hoofdkantoor van de com-
puterfabrikant bekend was. Achter die sleutel waren de namen en telefoonnum-
mers van de koeriers en andere belangrijke handelsgegevens verborgen.

De onderneming Ons Pa bleek voor de ondernemer in kwestie te veelzijdig
om het zonder notities te kunnen stellen. Hij hield in een kasboekje de lopen-
de uitgaven bij, uiteraard niet onder vermelding van de naam der verhandelde
goederen. Aan de hand van de afkortingen kon echter wel een (gedeeltelijk)
beeld gevormd worden van de veelzijdigheid van zijn cocaïne-, hasjiesj- en
amfetaminehandel. Bij de andere groothandelaren kwamen alleen bancaire
gegevens en de `boekhouding' van hun - op papier - gewoonlijk noodlijdende
dekmantelbedrijven boven tafel.

Uiteraard was het niet de bedoeling dat alle bankrekeningnummers aan de opspo-
ring bekend zouden kunnen worden. Op de achterkant van een Friese staartklok
werden bij Neefje enige bankrekeningnummers gevonden, die naar Luxemburg
leidden. Bij de vriendin werd een kistje aangetroffen met oprichtingspapieren van
twee BV's alsmede bankrekeningnummers, die leidden naar een andere buiten-
landse bank.

Ook het gebruik maken van de openbare communicatiemiddelen is voor de
misdaadondernemer een bron van voortdurende zorg. Met gevaar voor afluis-
teren wordt voortdurend rekening gehouden, waardoor van de telefoon op
een geheel eigen wijze gebruik gemaakt wordt. Meestal worden alleen de sa-
menkomstplaatsen doorgebeld. Dreigt het gesprek iets verder te gaan dan de
`dinges gaat goed', dan wordt er al spoedig onderbroken en gezegd dat daar
moeilijk `telefonisch over gesproken kan worden'. Daarnaast is er een be-
perkt aantal vervangingswoorden die voor verdovende-middelen staan: vooral
de handel in textiel (T-shirts) blijkt in het telefonische handelsverkeer hoog
genoteerd te staan. Andere wijzen om afluisteren te omzeilen bestaan in het
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niet gebruiken van de eigen telefoon. Bij de Pakikhanen werd gebruik ge-
maakt van een 'belhuis'. Neefje reed regelmatig zijn woonplaats en ommelan-
den rond op zoek naar een nog niet door hem gebruikte (en `dus' nog niet
afgeluisterde) telefoon. Narcissus zag zich genoodzaakt om vanuit dure hotels
op te bellen. Van zijn autotelefoon bediende hij zich vooral om bijeenkom-
sten af te spreken. De Versleutelaars, kennelijk verzot op ingewikkelde codes,
gebruikten cijferberichten, waarbij getallen van twee cijfers stonden voor
woorden. Voor het berichtenverkeer hadden ze een kaartje met de sleutels
bij zich. Een echt `gesprek' was op deze wijze niet mogelijk en na ontcijfering
moest weer in code teruggebeld worden. De leiders van Cocazand hadden
een eenvoudiger versleuteling voor elkaars telefoonnummers ontworpen.
Door een getal van een reeks cijfers af te trekken verkreeg men het telefoon-
of semafoonnummer. Al met al werd door alle misdadigers de geheimhouding
per telefoon goed geregeld, zij het dat de voor een grote organisatie vereiste
snelheid van berichtenverkeer er beslist niet door bevorderd werd. Een enke-
le maal werd er op dit gebied evenwel ook geblunderd.

De wijze waarop de personele geheimhouding geregeld werd, is moeilijker
aan te geven. Gelet op de gewoonlijke zwijgzaamheid bij de politieverhoren
hadden de meeste ondernemers weinig te klagen. Als er al werd doorgesla-
gen, zoals bij Neef & Neefje, dan was er ten minste sprake van een uiterst on-
derdrukkende bejegening door de ondernemer.

De vraag in hoeverre de ondernemers konden beschikken over voldoende
betrouwbaar en/of bekwaam `personeel', is moeilijk te beantwoorden. Opval-
lend waren wel de door het `uitvoerend personeel' regelmatig gemaakte blun-
ders of de door de leiders gevoelde noodzaak om veel zelf te gaan regelen,
waardoor zij zich aan opsporing blootstelden.

Bayer had problemen met zijn financiële man, die een wanbeheer voerde. Uitein-
delijk werd het betalingsverkeer hem ontnomen en aan een ander toevertrouwd.
Ook had hij moeilijkheden met Loodsjes, die door hem van diefstal van een partij
hasjiesj werd beschuldigd.
Ons Pa was wel een goed geleide familie-onderneming, maar met de onhandige
amfetaminebereider ontstonden spoedig moeilijkheden: hij raakte in coma en bleef
na herstel blind, motorisch en geestelijk gestoord. Voor de rest van zijn leven zou
hij afhankelijk van een rolstoel zijn.
Timur Lenk reisde de gehele oriënt af en streek van Vrind Oudt zes ton op, maar
keer op keer slaagde hij er niet in voor hasjiesjtransporten te zorgen.
Neef & Neefje beschikten kennelijk niet over voldoende afscherming in hun organi-
satie of over voldoende bekwame/betrouwbare krachten om letterlijk binnen te
blijven, waardoor zij (bewijsbaar) te dicht bij de strafbare feiten kwamen.
Hetzelfde gold voor de gebroeders Blootgesteld van de Koeriersbrigade. Zij reisden
veel en lieten overal hun gezicht zien.
De avonturen van Hoog op 't Wad en de Dobberawr zijn reeds eerder besproken:
een reeks van fouten, gevoegd bij blunders door een voor deze taak niet berekend
personeel, uitgekozen door een tussenman, die ook weer geen buitensporige be-
kwaamheidseisen bleek te stellen. De landploeg van de Dobberaais moest improvi-
seren, waarbij de nodige fouten gemaakt werden, zoals het vergeten van opgeladen
batterijen voor de portofoons.
In Cocazand was er sprake van een in paniek rakende eigenaar van de opslagruim-
te. Op van de zenuwen belde hij de verschillende leden van de onderneming op
om uit te huilen. Een lid van de onderneming maakte eveneens een fout door, na
de bestelling van 'één skipak' opgenomen te hebben, de hoorn verkeerd op de
haak te leggen, waardoor op de tap het huiskamergesprek kon worden gevolgd.
'Zij willen een kilo hebben', legde hij zijn vriendin Bep uit.
Uit het onderzoek naar Trapaars bleek dat hij te veel een 'eenpitter' was en juist
op zijn administratief gebied steeds meer steken liet vallen. Hij kon of wilde geen
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tweede man naast zich hebben. Lin Soep was in het geheel geen briljante mede-
werker. Zijn gebrek aan intelligentie viel niet op ten gevolge van de in dit geval
nog slechter werkende belastingdienst, die de klachten over `helaas zoek geraakte
administratie' ten gevolge van `overdracht aan een ander administratiekantoor' ge-
laten slikte.60

Wat verbazing oproept, is niet zozeer de omstandigheid dat er fouten werden
gemaakt, als wel de onbegrijpelijke afweging van gevaren en belangen. Ener-
zijds een tijdrovende geheimhouding, anderzijds het toevertrouwen van mil-
joenenpartijen aan kennelijke oenkoekels. Kan de organisatie niet beter? Is
er eenvoudigweg geen beter personeel beschikbaar? Of is dit een onderdeel
van de cultuur van de vrijgevochten handelaren, die de door hen zelf ontwor-
pen veiligheidsmaatregelen naar believen weer doorbreken, zoals Adler (1985)
vaststelde?

Het voorgaande overziende, kan moeilijk gesteld worden dat binnen de
aanwezige randvoorwaarden grootscheepse misdaadondernemingen gemakke-
lijk van de grond komen. Daarbij dient te worden aangetekend (a) dat we
spreken over afzonderlijke ondernemingen met een duidelijk leiderschap (en
gezagsverhouding) en (b) dat we daarbij de Nederlandse ondernemers op het
oog hebben.

Ten aanzien van het ontstaan en de uitgroei van de handelsdelta's zijn we
minder stellig. Het personeelsknelpunt is binnen een handelsdelta gemakkelij-
ker oplosbaar of bestaat misschien zelfs niet, omdat de ondernemer bij mis-
lukking kan overstappen op een nieuwe ploeg uit de uitvoerende marktschijf.
Men moet echter wel over een goede `portefeuille' aan handelsbetrekkingen
met andere marktschijven beschikken. De onderneming kan dan klein, over-
zichtelijk en wendbaar blijven, kan nieuwe handelsbetrekkingen aangaan en
met het handelsgetij meegaan (Block en Chambliss, 1981).

Het tweede punt betreft de etnici, die wellicht minder last hebben van
sommige voor Nederlandse ondernemers geldende knelpunten. Familiestruc-
turen, met ook in het gewone leven geldende krachtige gezagsverhoudingen,
brede personele beschikbaarheid en het niet afhankelijk zijn van marktschij-
ven kunnen hier het ondernemerschap vergemakkelijken en randvoorwaarden
scheppen voor schaalvergroting. De grotere afscherming tegen de overheid
door taal en cultuur kunnen daar zeker aan bijdragen. Daarnaast hebben de
ondernemers met familie en/of organisatoren in het thuisland nog het grote
bedrijfsvoordeel van een grotere zekerheid van aanvoer van handelswaar.

Deze randvoorwaarde van de handel (de bedrijfsonzekerheid van aanvoer-
zijde) is in de voorafgaande beschrijvingen nog niet aan de orde gekomen: in
welke mate kunnen de ondernemers erop vertrouwen dat zij een voldoende
regelmatige aanvoer krijgen om hun onderneming daarnaar in te richten en
draaiende te houden? De bronnen zijn hierover niet overvloedig, aangezien
de politie nu eenmaal minder op bedrijfsmislukkingen (niet bestaande uit
onderscheppingen) rechercheert en van onderlinge berovingen geen aangifte
wordt gedaan. Deze mislukkingen, veroorzaakt door onvoldoende greep op
de aanvoer, werden desondanks met voldoende regelmaat geregistreerd om
een beeld van de hier bestaande bedrijfsonzekerheid te vormen. In de han-
delsdelta slaagde de commissionair er maar niet in van zijn Pakistaanse land-
genoten zendingen los te krijgen. Bayer had grote moeilijkheden voor de kust

60 Bij gebrek aan een beter verweer of om weer uitstel te bedingen wordt een paar keer van
administrateur gewisseld, waarbij allicht één en ander kwijt raakt.
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van Noord-Afrika om de laatste zending in te kopen. De Westfamilies aan-
voer werd weer geteisterd door onbetrouwbaarheid van de leden onderling.
Verraad, gevolgd door onderscheppingen door de douane en de daaruit
voortvloeiende ruzies, wanneer de aanvoerders of afnemers wel de vermissing
bemerkten, maar niet de ware toedracht konden achterhalen, schiepen ook
bedrijfsonzekerheid (zie de Pakikhanen en de Koeriersbrigade). Waarom veel
investeren als er zo veel kan misgaan in de hele aanvoerlijn? Op middelgroot
niveau kan men als ondernemer met beperkte investeringen en zonder romp-
slomp van geheime bankrekeningen en BV's al behoorlijk uit de voeten,
zeker wanneer men een entree heeft in een handelsdelta of wanneer men een
`agent' in het produktieland heeft. Bij de middelgrote ondernemingen was dit
laatste meestal gedurende enige tijd verzekerd, met alle hier beschreven wis-
selvalligheden bij de verdere afhandeling. Maar, zoals we gezien hebben, de
handelsbasis was smal: geen parallelle aanvoerlijnen en geen `concurrerende'
aanbiedingen.

Blikken we, alvorens over te gaan op de bedrijfsmatige misdaad, terug op
de ondernemingsgewijze handel in verdovende middelen, dan zien we een
staalkaart aan verscheidenheid: een paar grote, min of meer stabiele onder-
nemingen, een veelvoud aan `middelgrote' bedrijven, grote persoonlijke ge-
bondenheid en geen centralisatie in een markt, waarin de voorwaarden voor
uitgroei boven het middenniveau niet al te gunstig zijn. Dit wil niet zeggen
dat de markt zelf van onbeduidende omvang zou zijn of aanmerkelijk slechter
geregeld is dan andere markten. Wij verwijzen naar de in paragraaf 3.3 opge-
voerde modegevoelige wettige marktgebieden, zoals de kledingindustrie, die
ook door een voormalige Police Commisioner van New York in zijn verge-
lijking werd vermeld: The illegal drugs industry today can more accurately be
compared structurally to the garment industry. Many sources of raw material
exist. Many organizations, large and small, buy and process the raw materials,
import the product into this country, where it is sold to and processed and
distributed at retail by a host of outlets, some large and small, chain and
owner-operated .... Organizations in the drug business is largely spontaneous,
with anybody free to enter it at any level if he has the money, the supplier
and the ability to escape arrest or robbery (Block en Chambliss, 1981, p. 57).

5.3 Bedrijfsmatige misdaad

In Van Duyne (1988, p. 11) is een omschrijving gegeven van bedrijfsmatige
misdaad: `Het vanuit een positie van vertrouwen, macht of invloed in het kader
van enigerlei economisch, bestuurlijk of politiek bedrijf op schijnbaar wettige
wijze deelnemen aan het erkende economische en/of politieke verkeer met de
bedoeling de daarvoor geldende maatschappelijke spelregels wederrechtelijk te
gebruiken voor eigen of andermans gewin.' Deze omschrijving omvat meer dan
het plegen van winstgevende strafbare feiten door middel van misdaadonder-
nemingen. Ook wettige bedrijven die bijvoorbeeld een deel van hun winst we-
ten te behalen door belastingfraude, vallen eronder: de groep van `misdadige
ondernemers' (Berghuis e.a., 1985, p. 45). Onze aandacht evenwel is gericht
op de bedrijfsmatige misdaad gepleegd door misdaadondernemers: zij mogen
weliswaar een wettige voorgevel gebruiken, hun oogmerk is gericht op het
(winstgevend) plegen van strafbare feiten. Waar de misdadige ondernemer
zich in de eerste plaats met alle (on)wettige middelen inspant om zijn bedrijf
gaande te houden, waarbij vaak sprake is van een zekere trouw aan de bran-
che, daar laat de misdaadondernemer zijn wettige voorgevel met evenveel
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gemak afbranden. Deze was toch alleen bedoeld als dekmantel. Van Duyne
(1988, p. 18) spreekt in dit licht van `economische boekaniers'.

Bij bedrijfsmatige misdaad betreden we een marktgebied dat voor de mees-
te vormen van deze misdaad niet wordt beheerst door vraag en aanbod en
door kosten-opbrengstverhoudingen. Hier regeert een ander mechanisme: de
vaardigheid om door wetschendingen en schending van de goede trouw dit
mechanisme te verstoren. De ondernemer duikt onder deze prijswet van
vraag en aanbod als het ware door: door bedrog kan hij soms goedkoper dan
anderen aan een vraag voldoen; soms buit hij de vraag uit door alleen schijn-
diensten te leveren. Korter gezegd, deze misdaad buit de zwakten uit van de
wettige markt. Dit brengt met zich mee dat een indeling zoals wij die bij de
verdovende-middelenhandel hebben toegepast, hier niet van overeenkomstige
toepassing kan zijn. Een onderscheid naar de aard van de handelswaar of
bedrijfsgrootte is betekenisloos: beleggingsfraude bijvoorbeeld kent geen
goederen (alleen schitterende vooruitzichten), terwijl de flessentrekker zich
met alle mogelijke goederen bezighoudt. Ook een mogelijk onderscheid naar
bedrijfsgrootte heeft weinig zin: het hele bedrijfsleven, ook het wettige, doet
niet anders dan groter lijken dan het is. Dat wil niet zeggen dat er geen spra-
ke zou zijn van verschillen in omvang. Deze verschillen vallen evenwel niet
samen met de aard van de handel.

Een indeling vanuit een bepaald raamwerk, zoals wet, handelswaar of be-
drijfsomvang, is dus niet goed mogelijk. Het voorgaande wil overigens nog
niet zeggen dat de bedrijfsmatige misdadiger niet aan een marktvraag zou
kunnen voldoen. Bij een aantal belangrijke vormen, zoals koppelbazerij, is hij
zijn bedrijvigheid juist op grond van zo'n marktvraag begonnen. Maar, anders
dan bij verdovende-middelenhandel is er geen verboden goed waarnaar een
voortdurende vraag is, noch is die vraag zelf verboden. De misdaadonder-
nemer van de bedrijfsmatige misdaad handelt vaak in verboden diensten of
de voortbrengselen daarvan en verder in gewone goederen tegen `criminele
prijzen' ten gevolge van zijn wetschendingen. Deze kunnen bestaan uit be-
drog van of valsheid tegen de overheid of uit bedrog van bedrijfsgenoten. Een
vorm van bedrijfsmatige misdaad die ook een echt marktgebied heeft, wordt
gevormd door de `financiële geheimhoudingsindustrie' (Walter, 1989): het wit
wassen van zwart geld. Tenslotte kan de bedrijfsmatige misdadiger helemaal
niets te verhandelen hebben: hij handelt in `droomgoud', dat slechts in de
hebzuchtige verbeelding van zijn klanten de schijn van werkelijkheid heeft
gekregen.

De bovenstaande opsomming brengt met zich mee dat we hier een grote
verscheidenheid aan ondernemersvormen zullen aantreffen, zonder dat we a
priori een indelingsschema kunnen ontwerpen. Een mogelijke verdeling van
de bedrijfsmatige misdaad in handel in èchte marktwaar (tegen `criminele
prijs') en andere vormen van bedrog/zwendel leek ons nog voorbarig.

Laten wij eerst deze markt verkennen en in kaart brengen. De door ons
onderzochte zaken betroffen:
- zwendel met waardepapieren;
- flessentrekkerij;
- koppelbazerij;
- BTW- en EG-zwendel;
- witwasserij;
- afvalstoffenhandel.

Voor een deel is deze indeling ten behoeve van de hier gegeven beschrijving
slechts een begripsmatige. De ondernemingswerkelijkheid is natuurlijk niet zo
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mooi ingedeeld. Verschillende op dit gebied werkzame ondernemers struinen
als boekaniers dit gehele marktgebied af en duiken binnen uiteenlopende be-
drijfsgebieden op: koppelbazerij, BTW-fraude, flessentrekkerij en dergelijke.
De wegen van sommige van deze ondernemers voeren ons weer naar de ver-
dovende-middelenmarkt. Bij deze bedrijfsmatige-misdaadondernemingen gaat
het niet alleen om het wit wassen van hun verdovende-middelenopbrengsten,
maar ook om nevenbedrijvigheden van kennelijk zeer veelzijdige onderne-
mers. In paragraaf 5.4.2 zullen deze `marktstruiners' afzonderlijk aan de orde
komen.

5.3.1 `Balletje-balletje' met beleggingen en internationale kredieten

Speculatieve beleggingen zijn van oudsher een kwetsbare wijze van geldver-
meerdering geweest. De aandacht van boeven voor dit gebied van het grote
geld zal dan ook wel nimmer verflauwen. In de jaren zeventig ontstond in de
Verenigde Staten onrust over de vele diefstallen van aandeelbewijzen (Yeager,
1973). Of dit een kortstondige bedrijvigheid was van Amerikaanse misdaad-
ondernemers is niet duidelijk. In elk geval werd in dit decennium geen mel-
ding meer gemaakt van dit soort georganiseerde diefstallen, maar werd de
aandacht des te meer getrokken door internationaal werkende misdaadonder-
nemers die op behendige wijze beleggers het geld uit de zak praatten voor
waardeloze aandelen in droomgoud-BV's (Peters, 1987; Francis, 1988) danwel
de vermeende voordelen van goederentermijnspeculatie ten eigen voordele
aanprezen (Basel, 1985). Teneinde strafvervolging te ontlopen of te bemoeilij-
ken wordt op wel doordachte wijze gebruik gemaakt van de verschillen en
flessehalzen in de internationale rechtsorde. Zo worden de slachtoffers bij
voorkeur gemaakt in een ander land dan het land waar het kantoor gevestigd
is (Francis, 1988).

Voor de slachtoffers van dit soort feiten moeten veel zwendelpraktijken
achteraf wel het karakter van het op straat gespeelde `balletje-balletje' heb-
ben: al kijkend is men - zonder goed te begrijpen hoe - zijn geld kwijtge-
raakt. De balletjes zijn effecten of andere waardepapieren, de luciferdoosjes
zijn de rechtspersonen, waartussen behendig heen en weer geschoven wordt.
Maar dat is achteraf. De zwendelaar benadert zijn slachtoffers vanzelfspre-
kend niet met de mededeling dat hij met het vermogen van zijn klant balle-
tje-balletje gaat spelen. Hij gaat voor zijn klant veel, zeer veel geld verdienen,
wat pas achteraf op het hier gewraakte spel lijkt. Hoe gaat men te werk? Het
gemeenschappelijke van de verschillende fraudevormen zullen we aan de
hand van de onderstaande grote zaak bespreken. De variaties komen daarna.

1. De Hoge Drukpan
Deze zaak betrof een zeer omvangrijke internationale effectenzwendel. De
organisatie handelde via verschillende ondernemingen zowel met officieel
ter beurze genoteerde aandelen als met niet genoteerde aandelen. Zo wist
zij wettelijke, noodlijdende bedrijven door leningen aan zich te binden.
Daarna werden aandelen uitgegeven en volgde een uitgebreide prijsopdrij-
ving van de effecten van de opgeslorpte bedrijven.

In alle gevallen worden de aandelen als in een hoge drukpan snel gaar gekookt
(boiler-room operation): de organisatie gooit hele blokken aandelen op de
markt, die zij snel (via andere rechtspersonen) weer opkoopt tegen een iets
hogere prijs, snel weer verkoopt, opkoopt enzovoort. Mogelijk belangstellende
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kopers kan dan worden voorgehouden dat deze of gene fondsen tot de `beste
klimmers behoren'. In feite worden de klanten op iedere denkbare wijze bedro-
gen. Hebben klanten een opdracht tot de aankoop van aandelen gegeven, dan
blijkt er te weinig gekocht te zijn; hebben ze opdracht tot verkoop gegeven, dan
wordt te weinig aan ontvangsten overgeboekt, zo de organisatie al tot verkoop
van de twijfelachtige waardepapieren overgaat. Bij voorkeur wordt de klant aan
het lijntje gehouden met voorspiegelingen over komende koersstijgingen. De
aan- en verkoopprijzen worden door de organisatie zelf eenzijdig vastgesteld
en, indien nodig, tussendoor gewijzigd. De klant wordt bijvoorbeeld voorgehou-
den dat de koers net is gedaald en dat verkopen nu erg ongunstig is. Na ver-
loop van tijd wordt de druk van de klanten om toch te verkopen en de `winst'
te innen te groot: de `beste klimmer' blijkt dan de `snelste daler' te zijn gewor-
den. Het fonds is opeens niets meer waard. De hieruit ontstane ongunstige pu-
bliciteit leidt tot een groeiend aantal verkoopopdrachten van de inmiddels
waardeloos gebleken papieren.
De leider van de onderneming is de beruchte inmiddels 15 jaar lang op dit ge-
bied werkzame Noordamerikaan Goudakker.

De onderneming is vanuit het oogpunt van taakverdeling en gezagsverhou-
dingen hiërarchisch opgebouwd en heeft alle kenmerken van een kantoor-
organisatie:
- de kern bestaat uit Goudakker plus vijf man, die bepaalde takken voor

hun rekening nemen (Bermuda, Nederlandse Antillen, Bahama's, Cana-
da, Luxemburg, Duitsland en, als onoverkomelijk struikelblok voor de
vervolging, Panama);

- daaronder werken vijf directeuren, vijf raadgevers en negen 'onderdirec-
teuren';

- meer op uitvoerend peil treffen we acht verkoopleiders en tien admini-
strateurs aan;

- onder aan de lijn staan de telefonische verkopers (± 100 man).

Bij deze aantallen merken we op dat de politie alleen van het hogere en
middenkader een duidelijk beeld kon krijgen. Desondanks blijft het bepa-
len van de organisatorische plaats van een `directeur' voor een deel giswerk,
wat mede veroorzaakt is door het (op papier) voortdurend laten wisselen
van personeelsleden. De personeelsleden zelf zijn (voorspelbaar) nogal
zwijgzaam over hun plaats in de organisatie.
De leider van de onderneming beschikte, voordat hij vijf jaar geleden in
Amsterdam in een duur kantoorpand het Nederlandse filiaal opende, reeds
over een goed opgebouwde infrastructuur en veel geld, mede ook gelet op
de maandelijkse telefoonrekening van f 400.000. Er waren evenmin knel-
punten op het personeelsvlak. Er was altijd voldoende personeel beschik-
baar om de onderneming op een behoorlijk peil draaiend te houden.

Daarbij ging het niet alleen om 'domme' katvangers en stromannen, maar voor-
al om gewiekste verkopers, verkoopleiders, leiders van bedrijfsonderdelen en
ander deskundig personeel, dat noodzakelijk was om zo'n zwendel boven het
niveau van een eenmansproject te doen uitstijgen. Een groot deel van hen was
van buitenlandse oorsprong en had een zwendelverleden, waardoor zij in hun
land van herkomst niet meer op de beleggingsmarkt konden werken, zo zij bij
uitlevering al niet terstond de gevangenis in zouden draaien. Dit gegeven en/of
hun illegaal verblijf hier te lande verschaften Goudakker en zijn mede-organisa-
toren reeds een aanzienlijk overwicht binnen de organisatie. De grote beschik-
baarheid over deskundig (en malafide) personeel dat bereid was mee te spelen,
blijkt uit het grote aantal op een bepaald tijdstip in dienst zijnde verkopers: 100
verdeeld over de ochtendploeg (Europa), de middagploeg (Midden-Oosten) en
de nachtploeg (Verre Oosten/Australië). Overigens waren de verdiensten voor
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een goede verkoper meer dan rijkelijk en bovendien zwart. Een deel van hen
was geworven via een internationaal werkend uitzendbureau, dat juist voor dit
soort malafide werknemers/gevers bemiddelde.

De `afdeling Nederland' legde de onderneming geen windeieren: minstens
f 100.000.000 nadeel bij beleggers, terwijl de schade voor de belasting-
dienst en bedrijfsvereniging f 1.800.000 bedroeg. Voor de vervolging ont-
stonden er strafrechtelijke moeilijkheden, toen een deel van de handels- en
geldstroom door Panama bleek te lopen. Hierdoor bleef weinig anders
over dan een strafrechtelijke sanctie van een transactie van ongeveer
f 1.000.000, met als voorwaarde f 7.000.000 aan schadevergoeding bij de
curator te storten.

2. De Geldputjes
Deze zaak bestaat uit een samenwerkingsverband van eveneens internatio-
naal werkende misdadigers: Zweden en Nederlanders. De twee Zweden
vormden een beleggingsmaatschappij in Delfshaven, de twee Nederlanders
hadden in Hoorn een gelijksoortige maatschappij opgericht. Beide onder-
nemingen boden uiteenlopende diensten aan: verschillende speculatiemo-
gelijkheden op de goederentermijnmarkt en (door de Nederlanders) wit
wassen van zwart geld.

Van de twee Zweden was Hacon Alhabar de leider. Alhabar had reeds oplich-
tingservaring op de aandelenmarkt in Zweden, waar hij het vak had geleerd van
de zwendelaar Silbeschildt. In Nederland opende hij een statig kantoor en
richtte vijf rechtspersonen op: twee BV's en drie Ltd's. Hij trad na enige tijd als
directeur terug, maar bleef achter zijn Zweedse stroman (Svein Langtand) de
lakens uitdelen. De uiterlijke aankleding van het bedrijf, met een 24-uurs tele-
foondienst, 15 tot 20 medewerkers, nieuwsbrieven en (vervalste) rekeningover-
zichten liet niets te wensen over. Alles oogde zo goed dat zelfs de eigen mede-
werkers hun spaarcentjes belegden bij Alhabar. Men kon op zeven verschillende
wijzen zijn geld beleggen en hoge opbrengsten werden ook inderdaad, als de re-
kening werd opgezegd, uitgekeerd, wat een bonus was om opnieuw te beleggen.
Veel geld verdween evenwel in Londen door verkeerde beleggingen, wat door
nieuw bedrog werd toegedekt. Toen de zeepbel klapte, pleegde Alhabar een
mislukte zelfmoord onder achterlating van afscheidsbrieven vol beklag en be-
rouw. Nadat hij was bijgekomen, vertrok hij naar Zweden en is verder buiten
vervolging gebleven.

De Nederlandse beleggingsonderneming werd geleid door Krompenning,
een voormalig directeur van een bankfiliaal, die met een gouden handdruk
was ontslagen, omdat hij vals geld weer in omloop gebracht had. Krom-
penning had contacten met Alhabar en besloot samen met een voormalige
melkboer en kroegbaas, Alkomel, een beleggingsmaatschappij op te rich-
ten. Ze vestigden zich in een snelgroeiende gemeente in Noord-Holland,
namen zeven tot tien man in dienst en begonnen vanuit een weelderig
pand op de Grote Markt op gelijksoortige wijze met een grote werving.
Krompenning & Co boden het `edelmetalen beleggingsprogramma' van Al-
habar aan.

Het ingelegde geld werd ingebracht bij Alhabar, die er alles mee deed, behalve
beleggen. Slechts met veel doorzettingsvermogen slaagden sommige klanten er-
in hun geld plus rente terug te krijgen. Krompenning had ook nog een witwas-
programma in de aanbieding, kort weergegeven daarop neerkomend dat door
verzonnen grote speculatiewinsten zwart geld belastingvrij weer wit gemaakt
werd (voor een provisie van 10-20%). Na de mislukte zelfmoordpoging van
Alhabar zakte het gehele project in elkaar.
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Anders dan bij Alhabar waren de medewerkers op de hoogte van Krom-
pennings frauduleuze bedrijvigheden 61 De accountant Goedschrift gaf ten
onrechte een goedkeurende verklaring af, hoewel hij wist dat de zaak niet
goed zat.
In feite hebben we hier te maken met een combinatie van beleggingsfrau-
deurs, die een soort van samenwerkingsverband aangegaan waren, totdat
de zeepbel klapte. Juist voordat dat gebeurde, waren alle over Nederland,
Duitsland, Luxemburg en de Verenigde Staten verspreide bankrekeningen
geleegd en overgeschreven naar een van Alhabars Londense bedrijven. De
internationale spreiding van dit soort misdaadondernemers blijkt uit het
vervolg van Krompennings bedrijvigheid (hij is niet gevangen gezet). Samen
met twee Amerikanen hebben hij en Alkomel aansluitend op de Bahamas
en de Caicoseilanden het Overzeese Beleggingsfonds opgericht.
Uit de gegevens kan niet worden afgeleid dat er tussen Alhabars en Krom-
pennings ondernemingen een soort van ondergeschiktheidsverhouding zou
hebben bestaan. Er is hier eerder sprake van een soort van `joint venture'.
Iedere onderneming zelf werd geleid als een gewone kantoororganisatie.

3. De Leeuwenwinstfondsen
De Leeuwenwinstonderneming bestond uit een aantal brievenbusbedrijven,
gevestigd op de Kanaaleilanden. De leider van deze zwendelonderneming
was de Nederlander Guus Argentus. De onderneming ontwierp beleggings-
programma's in grondstoffen en had daarnaast als dienstverlening het
kleur veranderen van geld: desgewenst zwart geld wit of wit geld zwart. De
onderneming bestond uit een kern van drie personen:
- Argentus zelf;
- een directeur, te intellectueel betrokken om als stroman te kunnen wor-

den aangemerkt;
- een secretaresse (later (ex-)vriendin), die als `ex' de zaak aan het rollen

bracht.

Daarnaast waren er vijftien kantoormedewerkers, van wie er acht als ver-
dachten werden aangemerkt (maar niet vervolgd).
Niet tot de onderneming behorend, maar van belang voor het functioneren
ervan, waren verschillende `meedenkende' deskundigen:
- een accountant, die meehielp bij (of zich niet verzette tegen) het opma-

ken van valse jaarrekeningen;
- een belastingconsulent, die adviseerde bij het opzetten van Ltd's;
- een huisadvocaat, die zeer betrokken was en mogelijk afvallig personeel

onder druk zette.

Argentus werkte internationaal en leidde zijn onderneming deels vanuit de
Franse zuidkust. Zijn onderneming had een grote omvang: ten minste 1400
benadeelden en f 9.000.000 schade voor de fiscus. Andere schuldeisers
hadden nog f 250.000 te goed. Na een korte vrijheidsberoving vestigde hij
zich in Londen, waar hij een nieuwe beleggingsmaatschappij oprichtte 62

61

62
De medewerkers werden als getuigen gehoord. Niet bekend is of zij verder werden vervolgd.
Hij was veroordeeld tot één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een boete van
f 100.000 (eis: vier jaar en een boete van f 100.000). Een dure strafpleiter wist het Hof er
echter van te overtuigen dat de gevangenis Argentus psychische schade zou kunnen berok-
kenen, zodat hij in vrijheid werd gesteld en dankzij 's Hofs barmhartigheid zonder schade
aan zijn ziel zijn bedrijvigheid weer kon hervatten.
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4. De Bankknijper
Deze onderneming van Berend Bankknijper legde zich toe op het benadelen
van banken en andere ondernemingen, waarvoor hij inmiddels internatio-
naal `beschreven' is. Bankknijper bemiddelde o.a. bij leningen aan filmpro-
ducenten. Om deze te kunnen krijgen moest wel eerst een bedrag gestort
worden van 2,5% van de gewenste lening.

Door uiteenlopende foefjes ging de lening niet door, zonder dat die 2,5%
wordt terugbetaald. Van de vele technisch ingewikkelde bankconstructies waar
Bankknijper gebruik van maakte, blijkt het misbruiken van ongedekte accredi-
tieven enige voorkeur te genieten. De zekerheidstelling die de openende bank
bij de verzoekende bank heeft, blijkt niet te bestaan. Dit bedrog blijkt mede
mogelijk te zijn door gebruik te maken van medeplichtigen in de verzoekende
bank, waar de zekerheid aanwezig behoort te zijn. Via zijn deskundige mede-
plichtigen bleek Bankknijper voor f 8.000.000 aan commissies voor leningen aan
filmmaatschappijen opgestreken te hebben. Drie medeplichtigen verbleven ille-
gaal in Nederland. Hoewel dit door de politie niet in de diepte is onderzocht,
was een der rechtspersonen van Bankknijper ook betrokken geweest bij smeer-
geldbetaling aan Bulgaren in verband met de bouw van een chemische fabriek
aldaar.
Naast deze door de politie en FIOD onderzochte zaken is er ook informatie
dat Bankknijper op grootscheepse wijze tomatenpuree-ondernemingen in Portu-
gal heeft benadeeld. Bankknijper en de zijnen blijken minstens sedert 1980 op
de internationale geldmarkt bedrijvig te zijn.

Bankknijper beschikt over een keten van rechtspersonen: Bankknijper
Houdersmij BV, Bankknijper AG, Mensa AG, Korenfijn BV, Bankknijpers
Promotie en Bankknijper Internationaal, met nevenondernemingen in
Zuid-Amerika, Portugal, Frankrijk en Zwitserland. Bankknijper wordt in
elk geval gezocht in Engeland en Portugal. De personele opbouw van deze
kleine, maar internationaal bekwaam optredende onderneming was:
- Bankknijper, bedenker en absolute leider;
- drie internationale bancaire zwendelaars uit Duitsland en Amerika.

Daarnaast had hij de beschikbaarheid over de medewerking van:
- een bankier plus een hoofd afdeling kredieten van een andere bank.

De drie buitenlanders voerden voor Bankknijper de onderhandelingen. Pas
als er getekend moest worden, kwam Bankknijper zelf over. De gezagsver-
houding is moeilijk vast te stellen: de deelnemers zijn te goed, om als on-
dergeschikten te kunnen worden aangemerkt en worden uit de winst ook
vorstelijk beloond. Gelet op de gegevens over andere buitenlandse deskun-
dige oplichterspraktijken, moet Bankknijper internationaal over goede hel-
pers op uiteenlopende handelsgebieden beschikken. Zijn Nederlandse winst
was f 30.000.000 (fiscale schade f 5.000.000), waar als verliespost één jaar
gevangenisstraf tegenover stond.
Wanneer we kijken naar de gemeenschappelijke trekken van de hier be-
schreven ondernemingen, dan blijken zij alle te beschikken over:

13- een behoorlijke tot uitmuntende marktkennis bij de organisatoren;
- geld om een onderneming te starten;
- de vaardigheid om gedurende langere tijd een kantoor draaiende te

houden;

63 Met uitzondering van Alhabar had geen van hen criminele antecedenten.
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- (internationale) beschikbaarheid over vakbekwaam personeel, zowel op
leidinggevend alsook op uitvoerend peil;

- beschikbaarheid over deskundige raadgevers uit de bovenwereld.

5.3.2 Flessentrekkerij

De positie van de flessentrekker lijkt binnen onze ondernemingsbenadering in
zoverre een vreemde dat hij geen marktartikel te verhandelen heeft: hij is een
dief, zij het niet met inbrekerswerktuigen, maar met schone verhalen. Hij
verbreekt geen toegang, maar het goede vertrouwen, zonder welke de wettige
markt niet kan werken. Toch is hij een ondernemer: men kan slechts een
goede flessentrekker zijn als men ook een goede zakenman is, merkte een
der ondervraagden in Levi's (1981) onderzoek op. Aan de andere kant van de
handelslijn is de bedrijfsmatig werkende flessentrekker eveneens een zaken-
man: als hij grootschalig `inkoopt', moet hij ook op snelle wijze grootschalig
kunnen verkopen. Hij kan immers niet met onbetaalde winkeldochters blijven
zitten.

Van de vele op dit gebied werkende ondernemers hebben we de volgende
zaak uitgelicht, omdat er geen sprake was van een op eigen kracht werkende,
gewiekste ondernemer, maar van een vertakte onderneming.

Incourantia Holding
Incourantia BV werd in 1988 opgericht door een Haagse ondernemer, Chiel Ver-
schuiver, die in iedere vorm van schemerachtige bedrijvigheid inmiddels zijn sporen
verdiend had, niet het minst in de koppelbazerij. Door een kennis van hem, (voor-
malig) eigenaar van tientallen BV's en Ltd's, Huub Haler, werd enige tijd later
Incourantia BV gekocht (zonder te betalen)64. De bedoeling was te gaan flessen
trekken en de goederen langs een andere BV aan Chiel Verschuiver te verkopen.
Er werden twee uitvoerders aangesteld voor het feitelijke werk. De oudste van de
twee, Senior, een doorgewinterde oplichter, moest op zijn junior collega een oogje
houden. Senior kocht vervolgens Baby BV van Haler en met behulp van twee ad-
vocaten (ook niet betaald) werd een Franse tak van Baby BV opgericht. Van deze
BV werd de nog steeds met Senior samenwonende ex-vrouw directeur. Indien de
BV in moeilijkheden geraakte, werd Tom Tengrave ingezet. Dit was een deskundige
op het gebied van het ten grave dragen van plof-BV's, waarvan de `administraties'
naar een Londens kantoor verdwenen. Met de deelneming van nog een afnemer
was alles voor de onderneming gereed en togen Senior en Junior naar vele beurzen
in Nederland en Duitsland. Aan de hand van folders werden de bestellingen be-
sproken, waarbij vooral naar de betalingsvoorwaarden gekeken werd: betalen
binnen vier of twee weken, van belang voor de tijd die nodig was voor het per
(ongedekte) cheque betalen. Op de `dag van de waarheid' werd Tengrave directeur
en verdween de administratie naar het `hoofdkantoor' in Londen.

We zien hier een goed ingerichte flessentrekkersonderneming, waarin de
gehele keten van in- en verkoop geregeld werd, ervaren stromannen werden
aangesteld en voor de begrafenis van de BV een voorziening werd getroffen.
De personeelsopbouw van de onderneming was klein en bestond uit:
- twee organisatoren, die als ervaren `zakenlieden' konden worden be-

schouwd;
- een afnamevoorziening;

64 Van Huub Haler was bekend dat hij uit principe nooit betaalde; zijn kopje koffie niet, zijn
maten en zijn personeel niet.
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- een doodgraver voor het overschot van de BV;
- twee ervaren oplichters (plus 'ex'-vrouw).

Hoewel de uitvoerende oplichters in hoge mate zelfstandig te werk gingen,
stonden zij toch in een ondergeschiktheidsverhouding tot Verschuiver en
Haler. Tengrave had vanuit een eigen ondernemerschap een dienstverlenende
rol: voor hem was het slechts de zoveelste BV die hij in het laatste uur bij-
stond.

Van belang voor het welslagen van Verschuiver en Haler was voorts, dat
zij over een goede afzetmarkt konden beschikken: zowel in de onderwereld
van de Randstad als bij wettige ondernemers vonden hun goederen door de
'scherpe prijzen' een gretige aftrek. De omstandigheid dat ze ondanks antece-
denten vrijwel geen (en dan nog onbelangrijke) veroordelingen hadden, moet
voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering als een niet onbelangrijke markt-
randvoorwaarde worden aangemerkt, zeker vergeleken met de langdurige ge-
dwongen bedrijfsonderbrekingen bij verdovende-middelenhandelaars.

De organisatie van een tweede flessentrekkersonderneming was door de politie
onvoldoende onderzocht (geen geld en mankracht), hoewel de schade (f 1.500.000)
en het aantal benadeelden (±100) groot was. Er waren sterke aanwijzingen van
een achtergrondfinancier uit de onderwereld. De afzet in de 'bovenwereld' leverde
zelfs bij verdachte prijzen geen moeilijkheden op. Uiteindelijk werd alleen een
stroman aangepakt.

5.3.3 Dienstverlening op de arbeidsmarkt

In de tweede helft van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig
had de zgn. koppelbazerij zich ontwikkeld tot een uiterst winstgevende dienst-
verlenende bedrijfstak van ondernemende misdadigers. Daarbij ging het niet
om een plaatselijke bedrijfstak. Zo werkten in Gelderland gevestigde koppel-
bazen met in Engeland geronselde gastarbeiders op grote schaal in West-
Duitsland (Hamacher, 1986).65 Door de aard van hun handelswaar (goede en
vooral snelle arbeid voor lage prijzen) werkten deze misdaadondernemingen
in goede samenwerking met de bovenwereld van aannemers en opdrachtge-
vers (Van Duyne, 1983). De politiek doorbrak deze samenwerking: de Wet
Ketenaansprakelijkheid (WKA) maakte de (hoofd) aannemer aansprakelijk
voor niet afgedragen premies en BTW, terwijl de slapte in de arbeidsintensie-
ve bedrijfstakken de vraag deed verminderen (Berghuis e.a., 1985).

Het belangwekkende van de koppelbazerij was dat de op deze markt wer-
kende ondernemers slechts konden werken door als organisatie op te treden.
Vrijwel altijd werd daarbij gekozen voor de verhulling in een (reeks van)
besloten vennootschap(pen). De noodzaak als een organisatorische eenheid
op te treden gold niet alleen voor de verhoudingen binnenshuis, maar vooral
voor de verhouding met de (belanghebbende) bovenwereld van aannemers '
De ondernemingen der koppelbazen zijn door de rechtspraak als eerste tot
misdadige rechtspersonen verklaard, waarmee art. 140 lid 1 WvSr. in een

bs
Hamacher (1986) beschrijft voor West-Duitsland een gelijksoortige stand van zaken, met
'overloopcriminaliteit' naar illegaal gokken en afpersing.66

Dit was wel noodzakelijk, omdat van de ene dag op de andere de arbeiders konden over-
gaan van BV I naar BV II en toch op dezelfde bouwplek bleven. De (witte) onderaannemer
wist bij wie de arbeiders feitelijk in dienst waren.
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reeks van veroordelingen van strafrechtelijk muurbloempje tot een geducht
wapen tegen misdaadondernemingen werd (Smit, 1987; Swart, 1987).

De werkwijze der koppelbazen is in de literatuur uitvoerig beschreven. Kort weer-
gegeven komt zij erop neer dat in strijd met de Wet Terbeschikkingstelling Arbeids-
krachten personeel wordt uitgeleend. Op papier wordt de uitleensom echter weg-
geschreven als 'aangenomen werk'. Er kan goedkoop gewerkt worden, aangezien
belastingen en premies niet worden betaald: de lege plof-BV's op wier naam het
werk staat, zijn slechts bestemd om te failleren, wanneer de bedrijfsverenigingen
en belastingdienst hun vorderingen komen innen. (Zie Kahlman (1980) en Hel-
voort en Kamerling (1984) voor de beschrijving van een koppelbazenconstructie.)

Zoals opgemerkt, is de koppelbazerij door verschillende oorzaken teruggelo-
pen, ofschoon allerminst verdwenen (Berghuis e.a., 1985). Bovendien rijst de
vraag: waar zijn de uit deze bedrijfstak ondernemende misdadigers gebleven?
We zullen aan de hand van twee ondernemingen de oude en nieuwe stand
van zaken op dit gebied nagaan. In paragraaf 5.4.2 zullen wij een der betrok-
ken ondernemers in zijn andere bedrijvigheden eindweegs volgen.

1. Quatre Mains 1
Samen met drie andere ondernemers begon Sijmen Scheefdruk midden
jaren zeventig met het uitlenen van personeel in de bouw en in het haven-
gebied van het Noordzeekanaal. Daartoe werden ten minste 15 BV's opge-
richt, die na te zijn `volgelopen' met belasting- en premieschuld werden
opgeheven of failliet gingen. Hun handelsbereik bij de grote ondernemers
van het witte bedrijfsleven was groot. Met zo'n 300 man inzetbaar perso-
neel hadden zij in tijden van arbeidschaarste ook wel wat te bieden. Als
tussenschakel fungeerde een gevestigd aannemingsbedrijf, dat echter niet
tot de onderneming van Quatre Mains gerekend kon worden.

Naast de vier leidinggevenden beschikte men nog over negen stromannen, een
secretaresse en een 'sterke arm' Karel Martel, die uit hoofde van zijn lichamelijk
voorkomen ook een deelnemer was van een krachtdadig optredend incassobu-
reau (zie paragraaf 5.4.2). De vele arbeiders werden deels per advertentie, deels
in kroegen en gokhuizen geworven.
De organisatie beschikte ook over drie min of meer kredietwaardige BV's voor
contacten met de buitenwereld. Deze BV's hadden geen personeel en behoef-
den dus ook nauwelijks iets af te dragen.
De opbrengsten werden met behulp van een 'meelevende' bankier naar Zwit-
serland gesluisd. Als bestuurders van een houdersmaatschappij op het eiland
Man genoten de vier een 'wit salaris'.

De dienstverlening aan het 'witte' bedrijfsleven beperkte zich niet tot het.
verschaffen van arbeid. Quatre Mains maakte desgewenst wit geld ook
zwart, wat nodig was voor het zwart uitbetalen van overwerk, smeergeld en
extra (zwarte) beloningen van het hogere personeel van wettige onder-
nemingen. Quatre Mains bracht daartoe niet bestaande opdrachten in reke-
ning en ontving 10% van het factuurbedrag. Samengevat bestond de onder-
neming uit:
- vier min of meer gelijkwaardig optredende organisatoren;
- een uitgebreide 'staf aan stromannen;
- een minimum aan kantoorpersoneel voor het typen van facturen en

aannemen van de telefoon.

67 Hoge Raad 13-10-1987; en 16-6-1984; Nederlandse Jurisprudentie 1988, 425; en 1985, 92.
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Daarnaast was er gerede hulp en medewerking van belangrijke bovenwe-
reldfiguren:
- een tussenschakel naar de grote bedrijven;
- omkoopbaarheid van leidinggevende functionarissen bij de inlenende

bedrijven;
- beschikbaarheid over bancaire medewerking voor een gepaste bestem-

ming der opbrengsten.

Nadat de vier ondernemers hun straf van gemiddeld vijf jaar hadden uitge-
zeten, namen twee hunner, samen met een voormalige stroman en een uit
Leiden afkomstige koppelbaas hun bedrijvigheid weer op en vormden:

2. Quatre Mains II
Inmiddels zijn de randvoorwaarden enigszins gewijzigd. De WKA stelt de
(hoofd)aannemer aansprakelijk voor de afdrachten van de onderaannemers.
Deze aansprakelijkheid kan worden ontlopen door een deel (40%) van de
aanneemsom te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening), die
uitsluitend bedoeld is voor betalingen aan de fiscus en bedrijfsverenigin-
gen. De juridisch geschoolde van het nieuwe viertal, A. Aequi, had evenwel
een oplossing voor deze hindernis gevonden. Hij ontdekte dat men de G-
rekeningen zeer wel kon gebruiken om andere betalingen te verrichten
mits die maar naar een andere G-rekening gingen. Als die G-rekening nu
ook voor eigen doelen kon worden aangewend, dan kon weer - zij het met
wat meer inspanning en kosten - op de oude voet worden doorgewerkt.

Voor de door Aequi gevonden G-geldlus was wel de medewerking nodig van
bedrijfsgenoten die wèl over een G-rekening beschikten, maar deze niet echt
nodig hadden. De kunst van de vier was de G-rekeningen van hun eigen BV's
leeg te maken en naar een niet verdachte BV over te hevelen. De directeur van
die BV gaf hun dan de helft of twee derde deel contant terug. In anderhalf jaar
tijd bouwden de vier weer een belastingschuld van ±ƒ 7.000.000 op, die op hun
lege G-rekeningen niet te verhalen was.

De opbouw van de onderneming is analoog aan die van Quatre Mains I.
- vier organisatoren, met Aequi als `denkhoofd' (die heeft `geleerd');
- stromannen en kantoorpersoneel.

Daarnaast was er weer de ruime beschikbaarheid van de `bovenwereld',
waardoor het geschuif met G-rekeningen kon worden uitgevoerd. Zo wer-
den luxe auto's betaald met G-geld. Deze auto's werden dan weer door- of
terugverkocht voor een deel van de prijs, waardoor er weer ruime contan-
ten voor zwart loon beschikbaar kwamen.

3. G-majeur BV
Een gelijksoortige onderneming als de bovenstaande was G-majeur BV, die
over een breed front de G-gelden over de verschillende G-rekeningen liet
rondzingen. Het vele witte geld dat deze koppelbaasonderneming op de G-
rekeningen van deze BV en van zijn werkmaatschappijen kreeg, werd ge-
bruikt om er de meest uiteenlopende betalingen mee te verrichten, uiteen-
lopend van dikke declaraties van adviseurs, auto's, baggermachines voor
Nigeria (waar het moederbedrijf zou zitten), incassodiensten door dure (en
duistere) incassobureaus voor niet bestaande vorderingen e.d. Dit alles
uiteraard met de bedoeling een deel van de nota weer contant terug te
krijgen.
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De onderneming was vrij klein. Zij werd geleid door een duo, geholpen
door een voormalig inbreker, die als katvanger dienst deed. De taakverde-
ling was als volgt:
- Jan Eeltklap, met duidelijke ondernemerservaring op het gebied van

koppelbazerij, BTW-fraude én karate;
- een bedrijfsleider en werkzoeker, in de vorm van Harry Heyblok, die dit

soort werk wel eerder gedaan had;
- de katvanger.

De onderneming was gevestigd boven het koffiehuis van Eeltklap, die na
een telefonische opdracht gekregen te hebben naar beneden ging en uit de
aanwezige gasten (meest uitkeringstrekkers) zijn personeel kon samenstel-
len.
Naast de bijzondere G-geldtechnieken was vooral de inbedding in de bo-
venwereld van gerenommeerde aannemers en andere bedrijfsgenoten op-
vallend, meer nog dan dit bij Quatre Mains I & II het geval was. Dit komt
doordat het rommelen met G-gelden, sterker dan de eenvoudige onder-
aannemerscontructie, meedenken en meewerken van gewone bedrijven ver-
eist. Bij deze onderneming waren 20 `witte' bedrijven op verdachte wijze
betrokken.

Allereerst de opdrachtgevers, die zeer goed wisten dat hier sprake was van
werkuitvoering door zwart personeel.
Voorts was er de rechtstreekse deelname door witte bedrijven, die weliswaar
met de bouw niets te maken hadden, maar het spel met de G-gelden kenden en
zich voor hun diensten lieten betalen met G-gelden: een vleesbedrijf (uitvoer
naar Nigeria), een automobielbedrijf (auto's en graafmachines) en vooral een
belastingadviesbureau en een administratiebureau, dat zich niet alleen liet beta-
len met G-geld, maar ook in boekhoudkundig opzicht meedacht (en meedeed).

Vanzelfsprekend is met de beschrijving van de bovenstaande zaken aller-
minst het georganiseerde koppelbazenwezen in kaart gebracht. Het ging
ons hier om de organisatorische opbouw en om de symbiose met de boven-
wereld. Vooral dit laatste kenmerk blijft een belangrijke randvoorwaarde
voor oude en nieuwe koppelbazen om na `slapte in de markt' opnieuw te
beginnen. We zullen daar bij het vergelijken van de verschillende onder-
nemingen op terugkomen.

5.3.4 BTW- en EG-zwendel

Deze twee vormen van bedrijfsmatige misdaad zijn hier samengenomen, om-
dat ze (vanuit de dader) vaak in elkaars verlengde liggen, danwel met de ene
vorm van misdaad ook de andere gepleegd wordt. Vanuit EG-standpunt is
BTW-fraude ook fraude tegen de Gemeenschap: van de BTW-inkomsten
gaat namelijk 1% naar de EG-begroting (Vervaele, 1989). Bij beide gaat het
in de hier onderzochte gevallen bovendien om grensoverschrijdende fraudes.
De ondernemingen kunnen slechts winsten maken door de in- en uitvoerwet-
ten en EG-bepalingen te schenden. Voor het overige handelen deze onder-
nemingen met gewone marktgoederen: bij EG-landbouwbepalingen met land-
bouwgoederen en bij BTW-fraudes met hoogwaardige goederen, die per
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vracht een hoge waarde vertegenwoordigen. Door de slechte registratie door
de lidstaten is de omvang van deze criminaliteit, die als zeer omvangrijk
wordt geschat, zeer moeilijk te ramen (Vervaele, 1988).

Een onderzoekprobleem bij de hier behandelde grensoverschrijdende
BTW-fraudes was het verkrijgen van inlichtingen over de buitenlandse tegen-
hangers, hier alle in handen van Belgen. Aan de hand van inlichtingen van de
gerechtelijke politie kon worden nagegaan in welke mate er sprake zou kun-
nen zijn van internationale misdaadondernemingen danwel van gelijkgerichte
ondernemingen, die onderling samenwerkten. De beschikbare gegevens wij-
zen in de richting van een samenwerkingsverband met een grote Belgische
flessentrekker bij de Malle Molen. Bij de tweede carrouselfraude leek het ini-
tiatief te liggen bij een grote Belgische misdaadondernemer, die voor dit
soort feiten zijn Nederlandse tegenhanger als schakel in zijn omvangrijke
BTW-fraude `uitnodigde'.

BTW-fraudes
In het onderstaande zullen we eerst de BTW-ondernemingen behandelen.
Gelet op de soms ingewikkelde wijzen van plegen en organiseren, terwijl er
bovendien ook nog andere feiten gepleegd werden, zullen we bij sommige
ondernemingen wat langer stilstaan.

1. De Malle Molen
Kern van de gepleegde strafbare feiten van de onderneming van Gerard
Grensdraaier was ontduiking van de omzetbelasting in binnen- en buiten-
land door binnen een kleine keten van BV's of Belgische rechtspersonen
goederen te kopen en te verkopen zonder (belasting) te betalen. De BV's
die uiteindelijk zouden hebben moeten betalen, waren bestemd om te
`ploffen' zodra een betalingsverplichting werd afgedwongen, terwijl de
daarvóór liggende BV's omzetbelasting terugvroegen. Indien het om echte
goederen ging, werden deze bij voorkeur uit het buitenland (België) be-
trokken, omdat op invoer geen BTW drukt.

De verhandelde goederen hadden vrijwel uitsluitend betrekking op elektroni-
sche versnellingsbakken en regelapparatuur, die in de keten van BV's voor na-
genoeg dezelfde prijs of zelfs verliesgevend werden doorverkocht, om uiteinde-
lijk voor een vriendelijk prijsje bij de burger te belanden. Uiteraard werd er
geen echt verlies geleden en was er van doorverkoop geen sprake. Er werd
alleen op de doorgeschoven facturen verlies geleden, waardoor de BV'tjes
gevrijwaard bleven van de vennootschapsbelasting. Op papier maakten de korte
ketens van BV's (drie à vier) de indruk alsof zij inkopers danwel afnemers van
elkaar waren. In feite waren alle BV-schakels in de hand van één persoon, of-
schoon dat niet op papier stond. Geplofte BV's werden soepel vervangen.
De buitenlandse handelstak, nodig voor het plegen van de carrouselfraude, be-
stond uit een kleine Belgische tak met enige in België voor dit soort handel en
voor flessentrekkerij zeer bekende ondernemers. Met deze Belgische tak werd
een in kringen ronddraaiende grensoverschrijdende fraude opgezet. Over de
aard en status van die tak bestaat nog onzekerheid. Zo'n carrousel- of draaimo-
lenfraude bestaat uit het terugvorderen van BTW bij uitvoer, terwijl bij invoer
geen BTW verschuldigd is. Echte goederenverplaatsing is niet noodzakelijk
voor het welslagen van zo'n fraude. Van belang is dat de papieren in orde zijn
en de goederen danwel de facturen plus grensdocumenten van rechtspersoon

as Dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn: een vindingrijke BTW-fraudeur voerde ge-
stampt glas in en uit als zijnde `diamantnaalden'.
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naar rechtspersoon de grens over gaan. De organisatie bleek over mogelijkhe-
den (valse stempels) te beschikken om valse uitvoerdocumenten op te maken.
In België vond hetzelfde plaats, wat nog meer opleverde, omdat daar een
hoger BTW-tarief geldt: 25% vermeerderd met een weeldebelasting van 8%.
Wanneer meneer Grensdraaier dus vier bedrijven heeft, met stromannen als
directeuren, dan voert Holland I in, verkoopt aan Holland II en draagt geen
geheven BTW af. Holland II vraagt wel terug en verkoopt aan België I, die ten
opzichte van België II hetzelfde doet: op papier BTW heffen, die wordt terug-
gevraagd door België II, dat weer uitvoert naar Holland I enzovoort. Holland I
en België I zijn natuurlijk voorbestemd om te `ploffen'. De BTW-winst be-
draagt op deze wijze 53%.
De bedrijvigheid van de Malle Molen bestond niet alleen uit de carrouselfraude.
Er was ook sprake van een in Frankrijk gevestigde maatschappij of een deelne-
ming in een Franse vennootschap. Aard en strekking zijn nog onbekend. Met
BV's die toch al rijp waren om te ploffen, werden nog even snel wat ordinaire
flessentrekkerspraktijken gepleegd: ruim drie ton schade bij een Zuidlimburgs
bedrijf. Van andere benadeelden waren nog geen aangiften verkregen.
De hoofdorganisator had ook enige van zijn personeelsleden ingeschakeld bij
het plegen van leningsbedrog: wel de bemiddelingskosten maar geen lening.
Onduidelijk waren de leningen die met buitenlandse hotels zouden zijn afgeslo-
ten. Dit is door de politie niet verder uitgewerkt.

Hoe lang de BTW-fraude geduurd heeft, is onzeker. In elk geval moet de-
ze zich in de jaren 1985 en 1986 voltrokken hebben. De berekenbare scha-
de ligt aan zowel Nederlandse als Belgische zijde op ruim f 20.000.000. De
onderneming bestond uit 27 personen.
- Grensdraaier was het financiële brein en de hoogste baas met ervaring

op het gebied van koppelbazerij, verdovende-middelenhandel, flessen-
trekkerij/oplichting, valsmunterij en bedrieglijke bankbreuk.

- Blauwdruk was de tweede man die voor het organisatorische werk zorg-
de. Tijdens de gevangenhouding van Grensdraaier trad hij op als ge-
machtigde.

- Zonder nadrukkelijke taaktoedeling had een derde (wat lager geplaats-
te) duidelijk het vertrouwen van de leider. Dit was een aangetrouwd fa-
milielid;

- Vierentwintig ondergeschikten, die in een duidelijke afhankelijkheidsver-
houding tot de leiding stonden en uiteenlopende taken uitvoerden, zoals
het opzoeken van bedrijven die geld wilden lenen, tijdelijk als directeur
van een tussen-BV optraden voor het doorverkopen van goederen dan-
wel als boekhouder de administraties `schoonden'.

Anders dan bij de meeste bedrijfsmatige-misdaadondernemingen heerste
er binnen de Malle Molen een krachtig hiërarchisch gezag. Stromannen die
ontijdig wilden stoppen, werden in elkaar geslagen; een lid dat wellicht te
veel zou willen vertellen, werd eerst opgesloten en vervolgens met een
ruime vergoeding naar West-Indië gestuurd. Opvallend was voorts de grote
personele beschikbaarheid, die slechts ten aanzien van drie figuren (waar-
onder een secretaresse) door familiebanden werd bepaald. Daarbij was er
lang niet in alle gevallen sprake van lager-opgeleiden: middelbare school
en voortgezet onderwijs behoorden niet tot de spaarzame uitzonderingen.
Velen hebben criminele antecedenten op het gebied van vleesfraude, goud-
smokkel en flessentrekkerij. Twee van hen hebben ook gezeten voor ver-
dovende-middelenhandel.

Voor rechtskundige bijstand beschikte Grensdraaier over een soort van dag- en
nachtdienstverlening van een bepaald advocatenkantoor, dat geacht moest wor-
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den van de aard van de organisatie terdege op de hoogte te zijn geweest. Voor
zover de boekhouding niet wekelijks werd verbrand en vernietigd, beschikte de
organisatie ook nog over boekhoudkundige/fiscale assistentie, die zich vooral
onderscheidde door een zeer grote inschikkelijkheid.

De opbouw en gezagshandhaving van de Malle Molen overziend, lijkt deze
meer op die van een grote verdovende-middelenhandelaar, zoals Bayer,
dan op de betrekkelijk horizontaal opgebouwde samenwerkingsverbanden,
die wij reeds beschreven hebben en verderop nog zullen ontmoeten. Wel-
licht speelden de verdovende-middelenachtergrond van Grensdraaier en de
ingewikkeldheid en breedheid van zijn onderneming ook een rol. In hoe-
verre daarbij ook rekening moet worden gehouden met zijn mogelijke ver-
wikkeldheid bij andere grote misdaadondernemingen van `nog grotere'
misdadigers, is onzeker. De desbetreffende vermoedens zijn nooit op hun
feitelijkheid onderzocht. De Belgische tak van de onderneming bestond uit
in België opererende grote flessentrekkers, die voor Grensdraaier de
noodzakelijke `Belgische lus' vormden. Hoeveel zij voor deze betrokken-
heid kregen, is niet bekend.

Gedurende zijn drie jaren durende berechting, welke overigens nog niet in een
onherroepelijke uitspraak geëindigd is, had Grensdraaier een nieuwe onderne-
ming gevormd. De personele omvang en het handelsbereik van deze onderne-
ming, met opnieuw een gerichtheid op België en Duitsland, was groter dan dat
van de Malle Molen. Er was sprake van zwendel met waardepapieren, flessen-
trekkerij, verduistering, afpersing, chequefraude en hasjhandel. Wederom bleek
de weinig geletterde Grensdraaier te kunnen beschikken over bancaire en
juridische raadgevers in binnen- en buitenland.

2. Belgotrans BV
In de bonafide elektronicahandel schijnt het voor de handelaren in sommi-
ge artikelen niet eenvoudig te zijn het hoofd boven water te houden, al-
thans volgens de verklaring van de verdachten in Belgotrans BV. Dit was
een klein familiebedrijf, bestaande uit vader en zoon. De zoon was direc-
teur en de vader verzorgde de administratie. Op een dag in 1985 kregen zij
uit zowel België als Nederland het voorstel om met BTW te gaan fraude-
ren. Het Belgische voorstel was afkomstig van een grote misdaadonderne-
mer, die evenals Grensdraaier een omvangrijke BTW-fraude-organisatie
met een haag van wettig werkende rechtspersonen had opgebouwd. Zijn
onderneming hield hij door middel van dit soort grootschalige fraudes con-
currerend. Dit voorstel lieten vader en zoon niet liggen en er ontstond een
uitgebreide carrouselfraude, vergelijkbaar met die van de Malle Molen,
naast een zwarte invoer van apparatuur aan een derde bedrijf Malektrol.

In de kern kwam de fraude erop neer dat Lambic BV in Gent feitelijk aan
Malektrol leverde, maar op papier aan Belgotrans. Malektrol betaalde zodoende
geen BTW, die dus betaald zou moeten worden door Belgotrans. Dit probleem-
pje werd opgelost door op papier naar België uit te voeren en op die schijnuit-
voer BTW terug te vragen. Malektrol werkte zijn zwarte invoer weg door bij
een Nederlandse BV aankoopfacturen te kopen (de verkoper zou dus BTW
hebben moeten afdragen en Malektrol kan deze terugvragen) of ze zelf te druk-
ken, inclusief BTW, die weer werd teruggevraagd.

In vergelijking met de Malle Molen hebben we hier - voor wat de Neder-
landse tak betreft - te maken met een klein familiebedrijf:
- zoon als directeur;
- vader als administrateur;
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- twee directeuren als katvanger.

Daarnaast waren er zo'n tien verdachte Belgische bedrijven en twaalf Bel-
gen bij de BTW-fraude betrokken. Door de Belgen werd iedere betrok-
kenheid ontkend.
Ondanks de geringe omvang van deze familie-onderneming waren er ster-
ke aanwijzingen dat het bedrijf ingebed was in een netwerk van misdaad-
ondernemingen. Een Belgische misdaadondernemer stelde zijn transport-
bedrijf ter beschikking. In een van diens laadbakken was eerder hasjiesj
gevonden. Voorts waren er aanwijzingen dat een deelnemer aan een nog
te behandelen goudsmokkel Belgotrans BV (deels) via een Luxemburgse
firma financierde. De gegevens zijn evenwel niet sterk genoeg om de ge-
volgtrekking te maken dat Vader en Zoon slechts onzelfstandig optredende
uitvoerders waren. Een door economische nood ingegeven noodsprong van
doodeerlijke ondernemers, die zo maar een gouden aanbieding kregen om
er weer bovenop te komen, gaat de aannemelijkheid te boven.

3. De Regenboogvlucht
In de Malle Molen en in de vorige zaak kwamen we reeds deelnemers te-
gen, die eerder wegens goudsmokkel veroordeeld waren. Ook in Berghuis
e.a. (1985) werd door opsporingsdeskundigen melding gemaakt van ver-
plaatsing van koppelbazenactiviteiten naar de goudsmokkel.

De wijze van plegen is in feite erg eenvoudig. Door verschillen in de hoogten
van de BTW in de verschillende staten van Europa kan in een land met weinig
of geen BTW op goud, zoals Luxemburg, worden ingekocht en een land bin-
nengesmokkeld worden, waar een hoog tarief van bijvoorbeeld 6% geldt. De
winst is het BTW-verschil minus organisatiekosten. Men brenge dus de pot met
goud van de ene goedkope kant van de regenboog naar de dure. Tandtechni-
sche bedrijven waren in West-Duitsland geliefde afnemers bij smokkel naar de
Bondsrepubliek. Ook in het Verenigd Koninkrijk is na de invoering van de
BTW een levendige goudsmokkel ontstaan, soms samenhangend met andere
vormen van georganiseerde misdaad (Hogg e.a., 1988). In deze zaak was dat
een Nederlandse bank.

Ondanks de eenvoudige kern van de smokkel vergt georganiseerde groot-
schalige goudsmokkel wel de nodige organisatie en investeringen. Niet ie-
dereen kan met 20 kilo (± f 600.000) bij een bank binnenwandelen met de
vraag of deze misschien belangstelling heeft. De kern van de ondernemin-
gen (er waren ten minste twee goudsmokkelondernemingen) werd dan ook
gevormd door eigenaars/directeuren van BV's in edelmetalen. Aangezien
de twee onderzochte ondernemingen op gelijksoortige wijze werkten, be-
perken we ons tot de algemene werkwijze.

Bij de Luxemburgse Edelbank werden per dag tientallen, soms meer dan 100
kilo's goud gekocht door de koeriers van de smokkelgroepen. De aankoopprijs
lag iets boven de dagprijs. Het goud werd in gepantserde auto's vervoerd naar
de Nederlandse Grondstofbank, die dit goud weer voor iets onder de dagprijs
inkocht. Onderweg belden de koeriers naar een tussenpersoon, die in Utrecht
met een factuur klaar moest staan, want de bank eiste een factuur waaruit
bleek dat er BTW betaald was. Voor de deelnemers, met ruime BTW-fraude-
antecedenten, was het drukken van een factuur op naam van een niet bestaan-
de BV geen onoverkomelijke hindernis. De vraag op de anders zo rustige goud-
markt groeide voor de Luxemburgse Edelbank opeens zo snel dat zij bij de Ne-
derlandse Grondstofbank goud ging inkopen, uiteraard tot tevredenheid van de
laatstgenoemde, die de grote hoeveelheden aangevoerd goud (onder de dagprijs
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ingekocht) snel met winst kon verkopen. Ook de Luxemburgse Edelbank was
tevreden met deze onverwachte vraag- en aanbodontwikkeling. Vragen werden
niet gesteld, hoewel het de Nederlandse Grondstofbank wel opviel dat dezelfde
goudstaven, die een dag tevoren aan de Luxemburgse Edelbank waren ver-
kocht, alweer voor een lagere prijs te koop werden aangeboden.
Het dagelijkse gesjouw met de tientallen kilo's goud werd de smokkelaars op
een gegeven ogenblik te veel. Zij stelden de bank voor om de handel verder
alleen door middel van facturentransactie te laten plaatsvinden. De reactie van
de bank is niet bekend geworden.

De twee ondernemingen bestonden uit netwerken van samenwerkende lei-
ders, financiers, tussenpersonen voor de verkoop aan de Nederlandse
Grondstofbank en uit koeriers, die evenwel niet tot het schlemielensoort
van de drugkoeriers gerekend kunnen worden. De beschikbare gegevens
staan niet toe de grootte van de ondernemingen te vergelijken. Ook de
taakverdeling is niet geheel duidelijk.

Edelstaaf
De onderneming bestond uit de organisatoren:
-Engel Edelstaaf, bekend wegens BTW-fraude met compactschijven en kredie-

ten;
-Cas Caraats, tweede man, ook bekend wegens BTW-fraude, voorts vals geld;
-Zwager, rechterhand en klusjesman;
-Buurman, een accountant, die zelf niet durft te investeren.

Van belang was voorts een financier, wiens zoon chauffeur en koerier voor
Edelstaaf was. Deze had nog drie andere koeriers ter beschikking, waaronder
de Belgische graaf d'Argentmontagne. Tenslotte was er een stroman voor een
tussenfactuurbedrijf.

Floreijnsen & Zn
Floreijnsen is een familiebedrijf, bestaande uit vader en zoon:
-Floreijnsen Sr. is naast goudsmokkelaar ook witwasser, financier van Belgo-

trans, maar ook van omroepprogramma's in Luxemburg;
-Zroon treedt op als directeur van tussenbedrijven;
-P. Platinka, naast vermelding van amfetaminehandel, vooral goudhandel, be-

leggen en beheren en in- en uitvoer van alle soorten goederen;
-twee koeriers (zoon en aangetrouwde familie van Platinka);
-de zwager van een der koeriers verschaft valse facturen voor de Nederlandse

Grondstofbank.

Van belang is weer een financier, die f 650.000 investeert in uitvoerders en tus-
senpersonen.

De verstrengeling tussen de twee ondernemingen op het peil van de tussen-
bedrijven is moeilijk vast te stellen. Ook de onderlinge wedijver is onduidelijk.
Het rechtstreekse vervoer van Luxemburg naar Utrecht was niet zonder geva-
ren ' Ondanks de gepantserde auto's werden drie transporten overvallen en be-
roofd. De slachtoffers deden wel aangifte, maar konden zich maar niet voorstel-
len wie deze euveldaad zou kunnen hebben gepleegd. Mogelijke daders (van de
concurrent) konden dus niet worden aangehouden.

Deze voor alle deelnemers uiterst winstgevende handel laat tevens weer
een vruchtbare wisselwerking tussen de bovenwereld en misdaadonder-
nemingen zien.
- Het uitvoerend personeel van de banken (uitvoerig gefêteerd door de

goudhandelaren) moest weten dat de handel niet deugde. Het hoger

m Alleen de facturenstroom ging met omwegen.
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personeel (geen presentjes gekre
portefeuille winstgevend worden. en) zag met voldoening een slapende

- De tussenbedrijven, zes stuks naast de hierboven genoemde, verdienden
een percentage zonder er veel voor te hoeven doen.

Opvallend zijn voorts de op de achtergrond staande geldschieters, die als een
soort stille vennoot aan de ondernemingen deelnemen. De ondernemingsop-
bouw, de achtergrondfiguren en de investeringen wekken niet de indruk dat
er sprake is van een incidentele winstgevende vlieger, die bij wijze van probe-
ren werd opgelaten. Wij zijn eerder geneigd om aan een duurzame handels-
gemeenschap van (qua personeelsomvang) niet al te grote ondernemingen te
denken. Op het eerste gezicht lijkt er een overeenkomst met de handelsdelta
van de verdovende-middelenhandel te bestaan. Er is evenwel geen sprake van
een handel via `marktschijven'. Van een echte `afschotting' is minder sprake
dan van een `ad hoc' taakverdeling.

De waarde van de handel was enorm: ten minste 500 miljoen omzet. De
schade voor de fiscus bedroeg 25 miljoen. Naast de bovengenoemde verdach-
ten waren nog ongeveer 30 lager geplaatste personen en bankpersoneel ver-
dacht. Niet alle verdachten zijn gehoord en gegevens ontbreken derhalve.

EG-fraudes
De zwendel met Europese gemeenschapsbepalingen is van oudsher een voor-
werp van criminele aandacht geweest. Voor de grensoverschrijdende misdaad-
ondernemer is de EG-regelgeving een nieuw, winstgevend marktgebied geble-
ken, naast de bestaande belastingsontduikings- en smokkelpraktijken (Del-
mas-Marty, 1980). De laatste jaren zijn de mogelijkheden van EG-fraudes
herhaaldelijk in de openbaarheid gekomen, wat tot een toenemende zorg bij
de Europese Commissie heeft geleid (Mennens, 1986; Gabert, 1984)." De
bepalingen, vaak ter bescherming van zeer uiteenlopende belangen, van Frie-
se boeren tot Griekse druivenkwekers (Gerding, 1986) bieden ruime mogelijk-
heden voor misbruik. En waar de kleine sjoemelaars kleine gaatjes ontdek-
ken, daar zien de grote fraudeurs de zeer grote. Merkwaardigerwijs maakt de
ingewikkelde regelgeving de techniek van het frauderen juist eenvoudiger: de
kern bestaat uit Etikettenschwindel met als bedrijfsverwachting dat er toch
niet gecontroleerd zal worden.' Evenals met de grensoverschrijdende BTW-
fraude het geval is, zijn de op dit gebied optredende misdaadondernemingen
internationaal georiënteerd. Alleen de quoteringsfraude aan de visafslagen
zijn nog plaatselijke aangelegenheden. De inmiddels tot gemeenplaats gewor-
den uitroep: `de misdaad kent geen grenzen' (Jaarverslag openbaar ministerie,
1988; Wiarda, 1986) gaat hier zeker niet op. De misdaad kent de grenzen wel
degelijk: zij zijn de noodzakelijke voorwaarde voor winstgevend ondernemen.

70 In goud, met zijn gewoonlijk evenwichtig prijspeil, wordt matig gehandeld: enige tientallen
kilo's per week.
Een drijvende kracht daarbij was de rapporteur van de Begrotings Controle Commissie van
het Europese Parlement, mr. P. Danken, die zonder aanziens des perspons of land ook het
Nederlandse Ministerie van Landbouw en Visserij betichtte van bewuste malversaties.
De mogelijke soorten fraudes zijn te omvangrijk om ze hier op te sommen. Er is bijna geen
EG-knol die niet wel eens voor een gesubsidieerde citroen verkocht is. De fraudes betreffen
overigens niet alleen de EG-lidstaten, maar ook derde landen die in een bijzonder gunstige
regeling vallen. Zie voor een recent Nederlands voorbeeld van fraude met niet bestaand
fokvee Van de Beek (1990).
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Het aantal vanuit of met behulp van Nederlanders opererende internationale
misdaadondernemingen die gespecialiseerd zijn op het gebied van EG-fraude,
is nog onbekend: de informatie is over verschillende instanties verspreid. Ook
hier geldt dat EG-fraude en andere vormen van valsheidsmisdrijven, zoals
BTW-fraude, in één en dezelfde transactie kunnen worden gepleegd. Afhan-
kelijk van de opsporingsgerichtheid kan een onderneming op EG- of BTW-
fraude danwel op een andere fraude ingeboekt worden. Een zuiver onder-
scheid is niet te maken en de volgende, op grond van FIOD/politie-onder-
zoek aan het licht gebrachte zaken dienen dan ook te worden opgevat als
voorbeelden.

1. De Vleesklucht
De werkwijzen in de eerste .vleeszaak, die wij om nog te verklaren redenen
de Vleesklucht zullen noemen, waren betrekkelijk eenvoudig en kwamen
eigenlijk neer op gewone smokkel. Vlees van buiten de EG werd ingevoerd
voor doorvoer naar andere landen buiten de EG. Op dit vlees worden
geen invoerrechten en BTW geheven. Het ligt dus voor de hand dat ge-
poogd wordt dit vlees ongezien (en onbelast) de EG-landen binnen te krij-
gen, hetgeen ook gebeurde.

Heel kort weergegeven reden de vrachtwagens met (duur) ingevoerd vlees van
het ene douane-entrepot naar het volgende, natuurlijk op weg naar een niet-
EG-land. Bij een andere (op het gebied van andere vleesfraudes reeds veroor-
deelde) vleeshandelaar werden neutrale dozen gekocht. Elders was al voor
diepgevroren kipafval gezorgd. De vrieswagen met goed vlees reed via een
klein (om)weggetje naar de tweede transitoloods, waar het `rundvlees' voorlopig
voor uitvoer werd opgeslagen. De papieren klopten, het aantal dozen klopte,
alleen het diepgevroren vlees niet: dit bleek later uit kippestrotjes te bestaan.
Kennelijk was op het zijweggetje het dure rundvlees in kippestrotjes getransfor-
meerd. Inmiddels kon een aantal grote slagerijen voor het weekeinde voor de
huisvrouw een paar aantrekkelijke reclames in de aanbieding hebben. Door dit
soort trucs werden ook buitenlandse vleesbedrijven benadeeld. Men deed zich
voor als bemiddelaar voor `derde landen'. Aan grote vleesuitvoerbedrijven in
Ierland en Duitsland werd medegedeeld dat men bemiddelde voor handelaren
in niet-EG-landen. Aangezien het uitvoerende bedrijf dan restititutie ontvangt,
wordt die EG-steun reeds in de prijs verwerkt. Hierdoor kon de leider in de
Vteesktucht aan zeer goedkoop vlees komen. Dit vlees bereikte echter nooit een
derde land, maar verdween tussen Oostende en Den Helder. Deze smokkel
moest natuurlijk worden toegedekt door het geschuif van valse facturen tussen
rechtspersonen, vervalste uitvoerdocumenten, omgekochte douaniers en veteri-
naire functionarissen in binnen- en buitenland. De berekenbare schade voor het
bedrijfsleven bedroeg f 2.000.000 en 200 arbeidsplaatsen, aangezien deze bedrij-
ven hun restitutie misliepen en ook overigens niet betaald werden. Voor de
staat werd een verlies van f 3.200.000 berekend.

De organisatie van de Vleesklucht was overzichtelijk van opbouw:
- Stefanus Stippekop, de feitelijk leidinggevende;
- Sjef Scheurlever, de inmiddels in brede kring bekende raadgever/deskun-

dige, die naast de organisatie staande zijn gewaardeerde (internationa-
le) diensten en kennis aanbood;

- twee middenkader uitvoerders;
- drie lagere uitvoerders, te zamen met enige chauffeurs.

Strafrechtelijk werd de zaak een klucht. In de bezwaarschriftprocedure be-
toogde de raadsman dat de verdachte psychisch niet terecht kon staan. Het
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Hof, wederom gevoelig voor de psychische nood van fraudeurs, verwees
de zaak voor psychiatrisch onderzoek naar de Rechter-Commissaris, die na
vaardige afhandeling de zaak terugstuurde. Vervolgens bleef de zaak meer
dan een jaar zoek. Inmiddels was Stippekop betrokken geraakt bij de vol-
gende vleesfraude.

2. Kleinvlees
In deze vleesfraude werd onder de naam van vier verschillende rechtsper-
sonen gewerkt. Onder één BV werd het goede vlees voor kippestrotjes ver-
ruild. De andere BV's deden de `uitvoer'. Het oogmerk is ook hier weer
onder de EG-heffingen uit te komen door het uit niet EG-landen ingevoer-
de vlees schijnbaar weer uit te voeren, doch in werkelijkheid in Nederland
op de markt te brengen. De uitvoer geschiedt vanuit Italië, waar een doua-
nier is omgekocht.

Deze onderneming werd geleid door de grootslager Versviller. Na korte tijd ont-
viel hem raadgever Scheurlever, die een deel van zijn commissiegelden zodanig
alcoholisch besteedde dat hij na vele technische sepots niet meer voor een
aardse rechter hoefde te verschijnen. Versviller verfijnde Scheurlevers fraude-
constructie. Hij handelde uitvoerig met Duitse en Oostenrijkse vleesbedrijven,
waarbij soms niet bestaande rechtspersonen werden tussengeschoven. Deze be-
drijven waren postaal gevestigd bij een Zwitserse advocaat, die als berichten
schakelaar diende.
Versviller vloog na iedere vleeszending naar Italië om de gefingeerde uitvoer
te regelen. Hij liep echter tegen de lamp, toen de Italiaanse politie een hasjla-
ding van hem onderschepte.
Bij de afhandeling van de ingewikkelde handelslijnen werd Versviller stap voor
stap geholpen door zijn advocaat Kromtong. Deze had tijdens het proces iedere,
maar dan ook iedere mogelijkheid uitgebuit om het onderzoek en de berechting
te vertragen. Bij de aankoop van een nieuwe BV voor Stippekop via een ge-
schorste advocaat in Arnhem werd door hem actief bemiddeld.

De personele omvang van deze onderneming is veel kleiner dan die van de
Vleesklucht: Versviller vermeed te veel pratende betrokkenen.
- Leider en bedenker was Versviller;
- de binnenlandse afhandeling was in handen van de tweede man, Adriaan

Achterhoef;
- Scheurlever was de eerste tijd raadgever, totdat Versviller na zijn dood

zijn betrekkingen overnam;
- Rob Rund was stroman/chauffeur, wiens conversatie bij het opsporings-

onderzoek beperkt bleef tot het zinnetje: `Ik weet niets, ik beroep mij
op mijn zwijgrecht';

- Hazehart, een onder druk gezette vleeshandelaar in Groningen, die met
angst en beven voor de onderneming de grootafnemer was;

- Kromtong, de advocaat, die de gehele handel juridisch begeleidde.

Stippekop werd een beetje op de zijlijn gehouden: met een nog lopende
strafzaak wilde men hem niet te veel bij het echte gebeuren betrekken.
Binnen de vleesmarkt heeft Versviller ruime beschikbaarheid over andere
`meehelpers': een entrepothouder (attendeert later de douane), buitenland-
se vleesbedrijven (verdere rol onduidelijk) en de reeds vermelde Leider-
dorpse vleesgroothandelaar, eerder veroordeeld wegens vleesfraude, die de

n Zie Argentus van het Leeuwenwinstfonds.
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onderneming voorziet van witte neutrale dozen, waarin het Braziliaanse
vlees werd omgepakt, zodat de herkomst minder opviel.
Versviller bleek niet alleen in de vlees- en hasjhandel te zitten. Ten tijde
van dit onderzoek liep nog een ander onderzoek naar betrokkenheid bij
een kledingfraude.

3. Goochelrijst BV
Ook op het gebied van de rijstinvoer zag een ondernemer zich geplaatst
voor de vraag hoe Birmaanse rijst met een hoge heffing in te voeren als
Guyaanse rijst met een lage heffing. De uit West-Indië afkomstige rijsthan-
delaar had daar binnen zijn onderneming een oplossing voor gevonden. De
rijst werd van Birma in een Pools schip vervoerd en voor de kust van Span-
je overgeladen op een schip van de Caraibische Scheepvaartmaatschappij
en als Guyaanse rijst via Antwerpen het land ingevoerd. De directeur van
de scheepvaartmaatschappij is een vriend van de Pater Familias van de
onderneming. De douane-inklaarder in Antwerpen was bereid het gewicht
van de ingevoerde rijst zo te verlagen dat de kiloprijs boven de drempel
kwam, waarboven weer een lage heffing werd toegepast. De constructie
blijkt niet alleen in Nederland te worden toegepast: ook in Engeland loopt
een onderzoek tegen Goochelrijst BV.

Het gaat hier om een Javaanse familie, afkomstig uit West-Indië, die geleid
wordt door Toean Goentoer Besar, die de scepter zwaait over negen BV's en
één NV op Willemstad, waarvan evenwel niemand de naam weet: `vergeten'!
Deze is weer de aandeelhouder van alle overige BV's.

De onduidelijke familiesamenhang en de zwijgzaamheid der Besars maakt
het niet eenvoudig de opbouw van de onderneming uit te tekenen. Vast
staat in elk geval het volgende:
- de absolute leider is Toean Goentoer Besar; formeel heeft hij de leiding

overgedragen aan:
- Junior, in feite blijft senior de lakens uitdelen;
- een Nederlandse adjunct-directeur, geen familie;
- familietakken in Paramaribo en Londen.

Verder heeft de familie de beschikking over een behulpzame inklaarder in
Antwerpen en een familielid bij de Caraibische Scheepvaartmaatschappij.

Bij de bovenstaande beschrijvingen dient beklemtoond te worden dat er sterke
aanwijzingen zijn dat er op het gebied van grensoverschrijdende EG-misdaad
meer is dan de FIOD/politiebronnen aangeven. Deze bronnen bevatten vooral
zaken die misdaadondernemingen betreffen. Verdere naspeuring van de grens
overschrijdende misdaad laat evenwel zien dat er juist op dit gebied een breed
overgangsgebied is, waarop het onderscheid tussen misdaadonderneming en
misdadige onderneming nauwelijks te maken is. Tiedemann (1979, pp. 11-62)
beschrijft de geraffineerde schendingen van kartelbepalingen door de farmaceu-
tische industrie, subsidie-oplichting, smokkel (of juist voorgewende in/uitvoer)
door middel van brievenbussen-BV's. Voor zowel de onderzoeker alsook de
(misdaad)ondernemer ligt hier nog een buitengewoon boeiend veld van moge-
lijkheden.
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5.3.5 De afvalstoffenhandel

Op het gebied van de onwettige afvalstoffenhandel treffen we nogal wat ver-
schillende zienswijzen aan, wanneer het gaat om een antwoord op de vraag of
`de georganiseerde misdaad' deze inmiddels in handen heeft gekregen. Uit-
spraken in het milieublad van VROM beantwoorden deze vraag zonder meer
bevestigend: We hebben allang niet meer alleen te maken met sjoemelaars ....
er is een groep ontstaan, die zich min of meer bedrijfsmatig op deze activiteiten
toelegt .... Drugs, wapens en milieu vormen een bron van inkomsten voor dezelf-
de zware criminelen'. Hier tegenover staat de mening van officier van justitie
Gerding, die in deze handel geen georganiseerde misdaad vermag te ontdek-
ken." De vrees voor georganiseerde misdaad in deze handel, waarin door de
schending van vergunningsvoorwaarden of door gewoon zonder vergunning te
werken grote winsten te maken zijn, is niet zonder grond. Volgens sommige
schrijvers is in de Verenigde Staten de afvalstoffenhandel in enkele staten
(New Jersey en New York) juist (deels) in de handen van traditionele mis-
daadorganisaties gevallen (Szasz, 1986; Scarpitti en Block, 1987).

De twistvraag of de onwettige afvalstoffenhandel in handen zou zijn van
georganiseerde misdaad, laat staan van een `maffia', zoals een Belgische
woordvoerder beweerde, kunnen we vanuit onze benadering gevoeglijk buiten
beschouwing laten. Ons gaat het om de vraag of in deze tak van handel zich
misdaadondernemingen gevestigd hebben die achter een schijn van wettigheid
door wetschendingen geld verdienen. Daarbij gaat het ons niet om in de mar-
ge van hun bedrijfsvoering knoeiende bedrijven, maar om ondernemingen
wier winstgerichte bedrijfsvoering juist op het plegen van dit soort strafbare
feiten gebouwd is. Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Maar voor wij
ons verder verdiepen in de opbouw en wijze van werken van deze misdaad-
ondernemingen, moeten wij er eerst op wijzen dat de meeste van de in het
geding zijnde ondernemers nog niet onherroepelijk veroordeeld zijn. Gelet op
het betrekkelijk geringe aantal betrokkenen, zullen we dus nog meer dan
anders moeten toedekken, omdraaien en vervormen danwel ons in een aantal
opzichten moeten beperken tot een algemenere beschrijving.

We zullen eerst de aard en opbouw van deze handel bespreken, waarna we
de ondernemingen zelf ten tonele zullen voeren.

1. De aard van de afvalhandel
De grond voor het ontstaan van deze onwettige handel is even eenvoudig
als bijvoorbeeld het ontstaan van de koppelbazerij: de overheid verhoogt
de kostprijs van een produkt door wetgeving. De in vrijwel ieder voort-
brengingsproces vrijkomende afvalstoffen zijn in de afgelopen jaren steeds
meer binnen het bereik van de Wet Chemische Afvalstoffen gebracht,
waardoor deze stoffen voor de fabrikant een hoge negatieve waarde heb-
ben gekregen. Hij kan ze bij wijze van spreken niet meer `langs de stoep
zetten', maar hij moet ze voor veel geld laten verwijderen naar daartoe uit-
geruste verbrandingsovens of naar stortplaatsen met een stortvergunning.
Feitelijk is daarmee de opbouw van de handel gegeven: de maker van het
afval moet zich ervan ontdoen (hij wordt ontdoener genoemd) voor de
best (laagst) mogelijke prijs. Wat voor hem negatieve waarde heeft, heeft
voor de inzamelaar van het afval positieve waarde: hij krijgt er geldvoor

74 Handhaving, 1989, nr. 5.
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om de rommel op te halen en weg te werken. De vraag is evenwel waar-
heen? Daarmee is de volgende schakel gegeven: de goedkoopste stort-
plaats of de verbrandingsinrichting. Gevaarlijke stoffen mogen niet altijd
gestort worden en (eerlijk) verbranden is duur, wat natuurlijk in de prijs
voor de ontdoener verrekend wordt. Zoals voorzienbaar heeft de misdaad-
ondernemer hier een kans onder de gebruikelijke prijs te gaan zitten door
onwettig te storten, het zware afval bij te mengen en als huisafval te laten
verwerken, danwel nog goedkoper het in bos, beemd of vaart te storten.
De beste prijs maakt hij vanzelfsprekend door het al dan niet bijgewerkte
afval als grondstof door te verkopen (bv. afgewerkte olie als stookolie).
De dagelijkse handel loopt natuurlijk iets ingewikkelder. De afvalverwer-
kers moeten weten waar er bedrijven zijn die afval kwijt willen en tussen-
handelaars of verzamelaars en vervoerder moeten weten waar er gestort/
verbrand kan worden, want zelfs wie zijn afval wettig kwijt wil, lukt dat
niet altijd. Zo ontstaat er het vak van afvalmakelaar, een op zichzelf aller-
minst oneerbaar beroep. Een afvalmakelaar kan even goed tussen een be-
drijf en een illegale stort bemiddelen als tussen dat bedrijf en de officiële
afvalverwerker. Een bijkomende omstandigheid, die (vanuit het oogpunt
van toezicht en opsporing) de handel nog ingewikkelder maakt, is het
grensoverschrijdende karakter ervan. Het verwerkingsvermogen van de
wettige Nederlandse afvalverwerkers is beperkt, terwijl de prijzen hoog
liggen. Voor afvalmakelaars en verzamelaars kan het daarom ook zonder
kwade trouw van belang zijn om naar het buitenland uit te wijken. Aldus
ontstaat het met een verkeerde naam aangeduide `afvaltoerisme'.
Een aantal handelaren bleek binnen het netwerk van milieureguleringen
voldoende uitwijkmogelijkheden gevonden te hebben om een winstgevende
misdaadonderneming gaande te houden. Hoewel de hier behandelde han-
delaren ieder voor zich werkten, vormden zij toch een handelsgemeen-
schap: afwisselend verrichtten zij voor elkaar diensten, zoals vervoer, make-
laarsdiensten, tijdelijke opslag op elkaar bedrijfserf, uitwisseling van (valse)
facturen, (valse) analyserapporten en dergelijke. We zullen ze dus in hun
samenhang behandelen.

2. De Vuilputters
Tot de Vuilputters konden ten minste vier ondernemingen gerekend wor-
den, waarvan er hier drie behandeld worden. Over de vierde zijn nog te
weinig opsporingsgegevens bekend, hoewel de beschikbare bronnen vol-
doende gegevens bevatten om haar ondubbelzinnig in dit gezelschap onder
te brengen. Rondom iedere onderneming was een takkenbos van rechtsper-
sonen gevormd, waarvan wij hier slechts incidenteel gewag zullen maken.
Voor de structuur van de onwettige handel maakt dit namelijk weinig uit.
Belangrijke, voor de Vuilputters gemeenschappelijke, handelsbetrekkingen
waren de stortplaats Valenhaghe in België en de vanuit dat land werkende
afvalmakelaars en vervoersbedrijven, die te kwader trouw Nederlands afval
bemiddelden, vervoerden en voor de stort ontvingen. Door de makelaar
werd gewoonlijk gefactureerd via een buitenlandse rechtspersoon, waarvan
de aandelen (deels) in handen waren van een grote bank. De volgorde van
behandeling is een toevallige.

- Blankenlam
Bennus Blankenlam, een failliete ondernemer, bleek de leidinggevende figuur
achter enige `milieutechnische' bedrijven te zijn. Als stromandirecteuren werden
familieleden en afhankelijke ondergeschikten benoemd. Bertus Blankenlam gaf
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de dagelijkse leiding, daarbij enigszins bijgestaan door zijn vriendin en de schei-
kundige Schrobber, die organisatorisch overigens geen grote rol speelde. Van
belang was nog Sybrand Scheenpijp van Kristal-Kringloop BV, die Blankenlam in
zijn greep kreeg en wiens voorgevel bij verschillende transacties werd ingezet.
Het vervoer van het in Nederland opgehaalde afval was in handen van de Bel-
gische vervoerder Snelweg Pvba.
Op naam van Kristal-Kringloop BV verzamelde Blankenlam van ten minste
twaalf ontdoeners chemisch afval, dat in de meeste gevallen door Snelweg naar
Valenhaghe werd vervoerd. Onderweg werd een ommetje gemaakt langs het
bedrijf `Telre de Mère', alwaar een laagje op tuinaarde gelijkende grond over het
afval werd gestort. De stortbaas van Valenhaghe noteerde dan `losgeschudde
tuindersaarde'.
Niet alle afval verdween echter naar Belgische stortplaatsen: sommige PCB's
bevattende olie-afvalpartijen bleken onderweg te zijn verdwenen. In alle geval-
len werden aan de ontdoeners valse vernietigingsbewijzen getoond.
Van de ontdoeners kan in een paar gevallen worden vastgesteld dat zij te goe-
der trouw waren. Dit geldt eigenlijk alleen voor de privébedrijven. Van de zich
van chemisch afval ontdoenende overheden kan slechts worden vastgesteld dat
niet bewezen kan worden dat zij te kwader trouw waren.

De Groenlander Holding
De Groenlander Holding was het rechtspersoonsnetwerk van Ger Groenland, die
in beginsel op gelijksoortige wijze werkte als Blankenlam. De bedrijfsopbouw
van Groenlander Holding laten we hier weer buiten beschouwing. De belangrijk-
ste tak van Groenlands bedrijfssamenstelling is zijn vervoersbedrijf, waarmee
ook de meeste feiten zijn gepleegd. Anders dan Blankenlam had Groenland
wat meer geleding in zijn bedrijf.
-Groenland zelf was de absoluut leidinggevende;
-Ir. Schaapsvacht was aangesteld als 'bestuurlijk deskundige': hij wist wat meer

van regelgeving en vergunningen op het gebied van de afvalstoffen. Hij was
voor Groenland, die op klompen en in hemdsmouwen en bretels liever op zijn
erf rondslobberde, naar buiten toe het 'nette gezicht' van de onderneming.

-Arie Aenwas, directeur van een van de dochtermaatschappijen van Groen-
land, ging als vertegenwoordiger op zoek naar 'putjes'.

-Jeane Regenboog verzorgde het zwarte gedeelte van de boekhouding en regel-
de binnen het bedrijf zoveel dat de chauffeurs haar 'de directrice noemden.

Teneinde de overuren van de chauffeurs te betalen werd de witte kas vervalst
toen de zwarte kas niet toereikend bleek. De accountant was hiervan op de
hoogte.
Hoewel Groenland zelf een vervoersbedrijf beheerde, had hij de beschikking
over zes andere zelfstandig werkende vervoersbedrijven voor het vervoer van
het afval. Deze bedrijven, die ook voor Blankenlam reden, waren van de on-
wettigheid van Groenlands handel op de hoogte. Hij had ook toegang tot de
stortplaats Valenhaghe en tot de Belgische afvalmakelaar. De Belgische make-
laar factureerde over de Ltd, waarvan ook Blankenlam zijn facturen kreeg.
Groenland had een aantal lagere overheden als ontdoeners. Deze gingen met
graagte op de scherp concurrerende aanbiedingen in: waar een volgens de
regels werkend afvalverwerkingsbedrijf ruim f 210 per ton afval vroeg, daar be-
rekende Groenland f 95 (Blankenlam vroeg f 110 per ton), 'analysekosten'
daarbij inbegrepen! Naar de oorzaak van het prijsverschil werd nooit navraag
gedaan.
De onwettige stort in België moest door een reeks van valse bescheiden wor-
den toegedekt. Voor het grensvervoer werden valse Benelux-50-documenten ge-
bruikt, met valse weegbonnen werden ontdoeners opgelicht, de tachograafschij-

75 Dit bedrijf, De Vier Jaargetijden, was enige jaren geleden afgebrand. Brandstichting werd
vermoed, maar was niet bewezen.
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ven werden vervalst en de facturen van de buitenlandse Ltd waren eveneens
vals. De ontdoeners werden soms in de waan gebracht met valse stortbewijzen
(meestal was de mondelinge mededeling dat in België alles 'volgens de regels
verliep', voldoende om hen te misleiden). Op de rol van de ontdoeners gaan wij
later in.
Groenland maakte veelvuldig gebruik van een familiebedrijf Insel & Zn in
Drenthe, dat een stort beheerde. Dit bedrijf stortte door Groenland bemiddel-
de metaal- en verfafval zonder vergunning (en dus ook zonder registratie) op
zijn stortplaats. De chauffeurs moesten aan de ontdoeners en eventuele contro-
leurs zeggen dat het afval naar België ging in plaats van naar een andere pro-
vincie, waarvoor een bijzondere ontheffing nodig was.

De Loutervlam Afval Verwerkingsgroep (LAP)
Het afvalverwerkingsbedrijf van Lin Loutervlam en George Gierberg was organi-
satorisch gezien een kleine organisatie, feitelijk alleen uit deze twee heren
bestaand. Zij waren de uitbaters van zowel Duitse alsook Nederlandse afvalbe-
drijven. Gierberg was tevens vertegenwoordiger van een vervoersbedrijf, het-
geen van belang was voor het vervoer, hoewel hier ook weer de vervoerstak van
Groenland opdook.
Niet gehinderd door een faillissement gingen beide ondernemers in Nederland
en Duitsland aan de slag om klanten te werven voor afvalverwerking (d.w.z. on-
wettig storten in België en bij Groenland). Hun bedoeling was om Duits afval
als 'Wirtschaftsgut' te 'kopen'. De meeste Duitse bedrijven zijn hier niet op in-
gegaan. Augius GmbH zag hier echter wel winst: Augius 'verkocht' voor DM 10
per ton 'Wirtschaftsgut', hetgeen ook gefactureerd werd. In werkelijkheid lever-
de Augius afval voor DM 115 (minus DM 10)Y6 Een deel van dit afval werd
door Groenland gestort op Valenhaghe en een deel kwam op een andere stort-
plaats terecht.
De Belgische wet, die invoer van afval zonder vergunning verbood, werd om-
zeild, doordat er immers geen afval werd ingevoerd, maar 'Wirtschaftsgut'. In
St. Folie (B) veranderde dit economische goed evenwel van nationaliteit: nadat
er met de magneet wat ijzer uitgehaald was, was de rest (95%!) aan het eind
van de transportband 'Belgisch afval' geworden.
Ondanks deze list ontstonden er toch moeilijkheden, gevolgd door faillissemen-
ten. Loutervlam en Gierberg gingen (zoals in deze kringen gebruikelijk is) door
met BV's op naam van familieleden. Hun connecties met Groenland en ook
met Blankenlam bleek in deze fase een zeer nuttige te zijn: een milieu-advies-
bureau vervaardigde voor Loutervlam een (vals) analyserapport voor de ge-
meentelijke toestemming voor het storten van afval op de plaatselijke stort-
plaats, die toen ook gegeven werd. Het milieu-adviesbureau had evenwel in het
geheel geen laboratorium: het was het postadres van Schrobber.

De Vuilputters waren bij lange na niet de enige groep van vervoerders,
makelaars en storters van afval. Een tweede, hier niet verder beschreven,
makelaar had weer toegang tot andere stortplaatsen in België en Noord-
Frankrijk. De globale werkwijze verschilt niet veel: Nederlands chemisch
afval wordt Belgisch huisvuil, wat door beschikbaarheid over Belgische
Pvba's geen al te grote administratieve moeilijkheid is. Hoewel deels eigen
lijnen worden uitgebaat en andere ontdoeners en vervoerders in het spel
zijn, duiken van tijd tot tijd ook hier weer de namen van de Vuilputters op.

3. De rol van de overheden
Het zakelijke succes van een handelsgemeenschap zoals de Vuilputters kan
niet begrepen worden zonder stil te staan bij de misdaadbevorderende rol

76 De Duitse wettelijk werkende bedrijven rekenden ± DM 250.
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van de overheid. Was bij de koppelbazerij de negatieve rol van de overheid
vrij breed en concreet moeilijk aanwijsbaar", bij de onwettige afvalstoffen-
handel is er op zijn minst sprake van een per zaak schuldige, grove nalatig-
heid. Deze blijkt onder meer uit het volgende.
- Zowel Blankenlam alsook Groenland maakten gebruik van dezelfde in

het Frans gestelde tijdelijke vergunning voor het storten in België. Deze
vergunning was al jaren verlopen. Nochtans werd aan verschillende ge-
meenten deze vergunning getoond, met de mededeling dat verder alles
in orde was. Geen der bevoegde ambtenaren bleek de moeite te hebben
genomen de vergunning te lezen of, het Frans niet machtig zijnde (maar
de data waren in gewone cijfers), nadere inlichtingen in te winnen.

- De ontdoener van chemisch afval is ingevolge de Wet Chemisch Afval
verplicht om bij VROM melding te maken van de overdracht van het af-
val aan de vervoerder/verwerker. Groenland, Blankenlam en de hunnen
zeiden tegen de gemeente-ambtenaren dat zij wel contact met VROM
zouden opnemen, wat vrijwel nooit gebeurde. De gemeenten deden na-
derhand geen navraag of de melding ook daadwerkelijk gedaan was.

- Maar, ook bij VROM is een melding niet meer dan een melding. Een
enkele ontdoener (nl. een privébedrijf) stond erop, dat de afhandeling
van het afval wèl bij VROM gemeld werd. De melding werd als mel-
ding genoteerd en verder gebeurde er niets. Melding is melding en
daarmee uit.

- De Belgische grens was al sedert 1983 gesloten voor alle afval. Onthef-
fingen konden alleen aan overheidslichamen gegeven worden. Dit feit
leek bijna niet bekend te zijn. Toch was de sluiting van de grens op
provinciale vergaderingen besproken. Vervolgens werd aan dit feit op
een wonderlijke wijze voorbij gegaan.

- Op dezelfde vergadering werd de brief voorgelezen van een verbolgen
uitbater van de Belgische stortplaats Gilderberg. Deze .klaagde erover
dat er veel minder afvalstromen naar zijn stort kwamen dan volgens de
ontheffmgsaanvraag van O.L. Rijnmond het geval zou moeten zijn. 'Tij-
dens de vergadering blijkt dat een aantal vervoerders niet naar Gilden-
berg afvoeren, maar naar Wallonië', aldus de notulist. Op de komende
bespreking met de Waalse deelregering zou dit worden bekend gemaakt.
Van een vaststelling dat er aan de Nederlandse kant dus iets fout zat
maakten de notulen geen melding.

- Een ambtenaar van de provincie stelde vast dat het afgiftecontrolefor-
mulier vals was. Hij sprak Schrobber, die de vervalser was, daarover
aan. Laatstgenoemde hield vol dat alles in orde was. De ambtenaar,
blijkbaar ook niet op de hoogte van de sluiting van de Belgische grens
en evenmin wetende dat alleen overheidslichamen van de Waalse deel-
regering een ontheffing konden krijgen, liet de zaak toen maar rusten.

- Geweldige prijsverschillen zetten ambtenaren allerminst aan het denken
of stuurden dit denken alleen in de richting van het financiële voordeel
voor de eigen gemeente'

- Een kennelijk wel wakkere ambtenaar stelde in de loop van twee tot
drie jaar acht rapporten over onregelmatigheden van een afvalverwer-
ker op. De afvalverwerker beloofde steeds beterschap en stuurde aan-

77 Van Duyne (1983) spreekt dan ook van het ontbreken van een juiste bewustzijnsinstelling.
De lezer zij herinnerd aan de ophef die ontstond, toen gerapporteerd werd over de bereid-
heid van een groot deel der burgerij om goedkoop gestolen goederen te kopen.
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maningsbrieven naar de (door hem gecontroleerde) vervoersmaatschap-
pij. Niettegenstaande de hoeveelheid rapporten (die er vaak niet om
logen) werd geen actie ondernomen.

- Ondanks de wetenschap dat de Belgische grens gesloten is voor buiten-
lands afval, geeft een topambtenaar van de provincie de raad om WCA-
afval naar België te doen vervoeren: `door het vooralsnog ontbreken
van milieuhygiënisch verantwoorde verwerkingsmogelijkheden binnen de
provincie .... kan verwerking in België als passend worden aangemerkt'.

- Dit laatste gebeurde ook, zij het dat van verwerking geen sprake was!
Uit de aanmeldingsformulieren bleek overigens duidelijk dat het om
chemisch afval ging, waarvan de wijze van ontdoening bestond uit 'op of
in de bodem brengen'. Echter, van de zijde van de Nederlandse over-
heid gebeurde er niets.

Deze voorbeelden vormen een greep uit de schriftelijke bronnen betreffen-
de het overheidsoptreden (of het gebrek daaraan). Vanuit de mildste in-
valshoek kunnen zij geen steun verlenen aan de stelling dat deze overheden
te goeder trouw geweest zijn. Voor bewijsbare kwade trouw zijn er voors-
hands geen voldoende aanwijzingen. Hetzelfde geldt voor mogelijke omko-
ping: alleen in een paar gevallen kon omkoping op lager uitvoerend vlak
worden vastgesteld. Een verklaring voor deze gevallen van grove nalatig-
heid kan alleen worden gegeven door een collectieve ambtelijke domheid
en onkunde te veronderstellen, waarbij men wel moet uitgaan van acade-
misch gevormde referendarissen en administrateurs.79 In elk geval was
deze houding sterk misdaadbevorderend. Treffend voorbeeld was het geval
van een aanvraag voor ontheffing van een uitvoerverbod van afval. De ma-
lafide aanvrager poneerde bij VROM dat hij van Belgische zijde een stort-
vergunning kon krijgen. In werkelijkheid had hij van de Waalse deelrege-
ring reeds een afwijzing gekregen van zijn verzoek om in Gildenberg te
mogen storten. Kennelijk maakte het de grote afvalverwerker weinig uit
wat hij aan de overheid schreef.
Vergelijken we de bevindingen van dit onderzoek met het door Aalders
e.a. (1987) en Van Duyne (1990) geschetste beeld van het overheidsbeleid
op dit gebied, dan moet gesteld worden dat de ontstane situatie ernstiger
en verwijtbaarder is dan door deze schrijvers is weergegeven.80
Ofschoon de stand van zaken op het gebied van de onwettige afvalstoffen-
handel niet vergeleken mag worden met die in de Verenigde Staten, kan
hier wel gesproken worden van een goed samenwerkende handelsgemeen-
schap. Weliswaar handelde ieder voor zich (vaak ook legaal), maar in deze
kleine wereld van makelaars, vervoerders en verwerkers kon het niet uit-
blijven dat men elkaar leerde kennen. Daarbij dient te worden opgemerkt
dat niet gebleken is dat de te goeder trouw zijnde (dure) afvalverwerkers
van deze handelsgemeenschap van milieuboeven deel uitmaakten. Zoals
bleek, wordt deze handelsgemeenschap gekenmerkt door een grote mate
van onderlinge samenwerking, evenals met andere vormen van bedrijfsma-

79 Het viel de schrijver niet mee om een Belgische gesprekspartner ervan te overtuigen dat er
hoogstwaarschijnlijk ècht geen sprake was van omkoping, gewend als hij was aan de aan-
matigende houding van de zijde der 'Belgenmoppen tappende Nederlanders'.

90 Structureel verschilt deze stand van zaken niet van die in de Verenigde Staten, zoals be-
schreven door Szasz (1986) en Block en Bernard (1988), hoewel de mate van betrokkenheid
van traditionele misdaadgroeperingen in de Verenigde Staten niet vergeleken kan worden
met West-Europa.
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tige misdaad het geval is: verlopen vergunningen werden uitgewisseld, afval
werd op elkaars erf opgeslagen, aan nieuwe rechtspersonen werd onderling
deelgenomen e.d. Door de aard van de handel is deze bijna altijd interna-
tionaal: de Nederlandse misdaadondernemer op het gebied van afvalver-
werking heeft zijn (dienstverlenende) tegenhanger in het buitenland: valse
grenspapieren, vervoersbewijzen en valse afgiftebewijzen moeten weer
terug naar Nederland ten bewijze van een andere dan de feitelijke handel.
Deze `bewijzen' zijn in een `zorgzame samenleving' weer nodig voor een
overheid die de hoogste prioriteit aan het milieu geeft, maar wier (niet-)
handelen de grondslag is voor het kunnen ontstaan van de hier beschreven
misdaadondernemingen.

Alvorens in te gaan op het wit wassen van zwart geld, dat enerzijds een vorm
van bedrijfsmatige misdaad, maar anderzijds een de gehele ondernemings-
gewijze misdaad bestrijkende vorm van dienstverlening is, willen we even
pauzeren en terugblikken op de hier besproken vormen van bedrijfsmatige
misdaad.

Allereerst valt de enorme verscheidenheid op, waardoor het moeilijk is een
generaliserend beeld of model te presenteren. Echt verrassend is dit niet: de
bedrijfsmatige-misdaadondernemer volgt een der vele stromen van de gewone
wettige handel, wiens veelzijdigheid een gegeven is. Een zwakke plek is altijd
wel te vinden en de meer bedreven ondernemers pakken de zaken dan wat
groter aan dan de kleine zwendelaar.

In de tweede plaats blijkt de meerderheid der misdaadondernemingen
klein van personeelsopbouw te zijn. De Malle Molen en de Hoge Drukpan be-
horen tot de uitzonderingen. De ondernemingen zijn bovendien afbrandbe-
drijven, duidelijk alleen bestemd om te blijven doordraaien totdat er wordt
ingegrepen. Dit staat het doen van dure investeringen, zoals de huur van dure
kantoorpanden of gepantserde auto's niet in de weg. Op één uitzondering na
blijkt de samenwerking binnen de onderneming zonder (dreiging met) geweld
te verlopen. Eerder kan gesproken worden van `joint ventures', avontuurlijke
deelgenootschappen. Van goed afgeschotte handelsschijven of de bij de grote
verdovende-middelenhandelaren vastgestelde `smalle' handelsrelaties is geen
sprake.

Onderscheid moet voorts worden gemaakt tussen de misdaadondernemin-
gen die een reëel marktgoed aan te bieden hebben en de boekaniers wier on-
dernemersvaardigheden bestaan uit het aan de man brengen van droomgoud
en het schenden van de goede trouw. De eerstgenoemden hebben voor de
bovenwereld een echte marktwaarde, hetgeen een grote verstrengeling met
het wettige bedrijfsleven en met de overheid (d.w.z. haar bestuursorganen)
meebrengt. Als marktrandvoorwaarde is deze omstandigheid misdaadbevorde-
rend: zij verschaft de misdaadonderneming een breed economisch en sociaal
draagvlak en de mogelijkheid om gedurende langere tijd aan de gang te gaan,
mede ook omdat de opsporing en vervolging bij dit soort zaken bij politie en
justitie weinig voorrang heeft. Vaak is er (maatschappelijk) sprake van een
schuldig medeweten, meedoen en vooral meeprofiteren. Hierin blijken de
bestuursorganen van de overheid weinig voor het bedrijfsleven onder te doen,
gelet op de bevindingen van de onwettige afvalstoffenhandel. We vermijden
de strafrechtelijke kwalificatie `medeplichtigheid', maar hebben wel een verre-
gaand gebrek aan goede trouw vastgesteld. Wellicht kan van grove schuld en
nalatigheid danwel van voorwaardelijke opzet gesproken worden.

Een streng onderscheid tussen de `marktbedienende' en de `slechts roven-
de' bedrijfsmatige-misdaadondernemers (de boekanier) kan vanuit deze on-
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dernemers zelf niet gehandhaafd worden. Als het bedienen van het wettige
bedrijfsleven voor de misdaadondernemer niet meer winstgevend is, dan
wordt de klant van weleer even gemakkelijk weer beroofd. In de slotfase van
een belastingfraude of een EG-zwendel werd de plof-BV menigmaal nog
even gebruikt om een gewone flessentrekkerij `mee te pikken'.

Verder blijken bedrijfsmatige misdadigers `klassieke' feiten allerminst te
schuwen. Huidige of vroegere betrokkenheid bij verdovende-middelenhandel
werd bij herhaling vastgesteld.

Hoewel de `intellectuele misdaad' gewoonlijk een veel solistischer aange-
legenheid is, sluit dit de vorming van een handelsgemeenschap van samen-
werkende ondernemingen en hun leiders allerminst uit. Zo'n handelsgemeen-
schap werd regelmatig vastgesteld. Meestal is er sprake van een losse ge-
meenschap. Zo bleken de BTW- en EG-fraudeurs en de koppelbazen na 'af-
branden' hun bedrijvigheid weer in nieuwe samenstelling op te vatten. Bij de
afvalstoffenhandel konden sterkere ondernemingsverbanden worden vastge-
steld. Deze handelsgemeenschappen werken zelden alleen binnen de lands-
grenzen. De meesten zijn alleen al door de aard van hun goederen- en geld-
stromen internationaal van samenstelling.

Tot slot blijkt bij deze vorm van misdaad in veel van de hier onderzochte
gevallen sprake te zijn van daadwerkelijke hulp van de juridische en financië-
le `bovenwereld'. Met name de juridische hulpverlening was sterk vertegen-
woordigd: men kan zich moeilijk een succesvolle bedrijfsmatige-misdaadon-
derneming voorstellen zonder voldoende ondersteuning door rechtsgeleerde
beroepsbeoefenaren.

5.3.6 Het wit wassen

Het bestaan van een misdaadondernemer is niet eenvoudig. Als hij door
behendig te werk te gaan er al in slaagt uit de handen van de politie te blij-
ven en zijn bedrijf ècht winstgevend te maken, komt hij vroeg of laat voor het
probleem te staan hoe hij over dat geld kan beschikken, zonder opnieuw last
te krijgen van de overheid in de vorm van de belastingdienst. Bedrijvigheid
schept bedrijvigheid, ook in de misdaadwereld en juist op het vlak van de
misdaadopbrengsten is er een wijd vertakte internationale nijverheid ontstaan,
waar boven- en onderwereld, bankier en boef, onkreukbare en misdadiger el-
kaar hebben leren begrijpen en (financieel) waarderen. Walter (1989) spreekt
van een financiële `secrecy industry'. Overigens is het wit wassen van zwart
geld op zich geen strafbaar feit. Als het geld wit wassen strafrechtelijk aange-
pakt wordt, dan geschiedt dit op grond van de daarmee samenhangende vals-
heid in geschrift (art. 225 WvSr.) of belastingfraude.

We zullen hier niet de gehele techniek van het wit wassen en het doorslui-
zen van grote sommen geld behandelen, zoals dat in de zaak `Banco Ambro-
siana' geschiedde (Cornwell, 1987). Ook de grootschalige wisselwerking tus-
sen wettige en onwettige bedrijven door middel van de witwaskanalen, zoals
beschreven door Santino (1988)81, blijft hier buiten beeld. Uitgaande van onze
bronnen beperken we ons tot:
- het zelf wit wassen door het misdaadbedrijf en
- het wit wassen door daartoe uitgeruste ondernemingen.

81
De lezer zij voorts verwezen naar Walter (1989) voor een verdere beschrijving van deze
financiële geheimindustrie.
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Daarbij gaat het niet om het wit wassen van misdaadgeld door het kopen en
verkopen van auto's, boten of andere verhandelbare kapitaalgoederen (op
naam van stromannen), waardoor het geldspoor wordt uitgewist. Deze be-
perkte en ook omslachtige vorm van geld wit wassen vindt gewoonlijk bij de
kleinere handel plaats (Karchmer, 1985). De verspreide bankrelaties zullen
we afzonderlijk niet bespreken. De Nederlandse banken blijven zoals alle
overige rechtspersonen anoniem, terwijl de buitenlandse vestigingsplaatsen
van banken doorgaans bekend zijn: Zi rich, Lugano, Andorra, Liechtenstein,
Gibraltar en Luxemburg. Overigens kon op grond van de beschikbare stukken
niet aannemelijk gemaakt worden dat de Zwitserse banken verdovende-mid-
delengeld hadden moeten `ruiken'. De versluieringsconstructies waren veelal
reeds voordat de diensten van de banken werden aangeboord tot stand geko-
men (Bernasconi, 1988). Sommige geldverschuivingen leken ons wel z6 in
strijd met goed koopmanschap dat met name bij de betrokken geldinstituten
in Andorra, Liechtenstein en Gibraltar gevoelens van verwondering hadden
moeten boven komen. De Zwitserse en Liechtensteinse Treuh^nde moesten
wèl uit eerste hand geweten hebben dat zij hun diensten aan misdaadonder-
nemers (niet noodzakelijkerwijs verdovende-middelenhandelaren) aanboden.

Zelf wit wassen
Ondernemingen die over eigen financiële deskundigen beschikken, vinden
meestal wel manieren om het deel der misdaadopbrengsten dat niet voor
herinvestering hoeft te worden aangewend, zodanig te laten `rondzingen' dat
het weer met een beschaafde kleur zonder moeilijkheden kan worden ge-
bruikt.

De eenvoudigste vorm van wit wassen wordt hier slechts bij wijze van cu-
riositeit vermeld: eenvoudig aan de belastingdienst opgeven dat men smokkelt
en tot een compromis komen. Dit deed Bayer, die gedurende een aantal jaren
de inkomsten uit zijn hasjhandel opgaf (uiteindelijk zo'n f 600.000. De in-
specteur, zich `jenseits von Gute und B6se' achtend, aanvaardde dit.

De meeste misdaadondernemers zijn wat minder openhartig of stellen
minder vertrouwen in de buitenmoraliteit van de belastinginspecteur en moe-
ten aan de slag met het verzinnen van constructies. Bij drie ondernemingen
hebben we enig zicht gekregen op de gebruikte constructies voor het hante-
ren van grote geldstromen, waarbij moet worden opgemerkt dat veel nog
onduidelijk bleef.

1. Narcissus
In paragraaf 5.2.2 hebben we gezien dat Narcissus werd bijgestaan door
Trapaars en Lin Soep in zijn financiële en fiscale afhandeling van zaken.
Bij het uitwerken van zijn `witte' bovenbouw stuitten wij op een groot aan-
tal ondernemingen, die zich hoofdzakelijk bezighielden met het beleggen
in en exploiteren van onroerend goed. Een groot aantal panden in de
Haagse en Utrechtse binnenstad bleken in handen te zijn van kleine beleg-
gingsmaatschappijen, geleid door - op papier - minimaal betaalde zetba-

82 Hierin stonden Bayer en zijn inspecteur overigens niet alleen. Bij een hier niet beschreven
hasjhandelaar gebeurde hetzelfde, zij het gedetailleerder. niet in de compromissfeer met
ronde bedragen, maar met een keurig ingevuld aangiftebiljet werd de zaak afgehandeld. In
mindering van de bedrijfswinst werden de koerierssalarissen en de smokkelaarsuitrustingen
gebracht. Belastingtechnisch volkomen juist; maatschappelijk niet aanvaardbaar of aan de
burger uit te leggen.
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zen. Onveranderlijk begonnen de maatschappijtjes met `geleend' kapitaal,
maakten het eerste jaar een beetje winst, gingen vervolgens hun onder-
houdsreserves en afschrijvingen `opeten' (d.w.z. dat onderhoud niet meer
werd uitgevoerd), waarna verlies werd geleden. Vervolgens werd de beleg-
gingsmaatschappij geliquideerd. De leningen werden verstrekt door een op
de Bahama's gevestigde financieringsmaatschappij.'

Deze financiering had alle uiterlijke tekenen van onaannemelijkheid. Niet
alleen was het volstrekt onbegrijpelijk, waarom een duister Bahamaanse rechts-
persoon f 600.000 zou willen lenen voor de aankoop van enige pandjes in Ne-
derlandse binnensteden, alles wees erop dat de akte van lening Nederland nooit
uitgegaan was. Het typewerk verschilde overigens zeer weinig van het overige
typewerk van de belastingadviseur.84

Het voordeel van deze witwasbeleggingen is dat bij opheffing van de be-
heers- of beleggingsmaatschappij de belastingdienst weinig controleert: er
is immers weinig of niets aan belastinggeld te halen.
Naast dit soort beleggingen, waaruit bij afstoting weer geld vrijkomt, zorgt
Trapaars voor leningen voor de aankoop van wat meer luxueuze behuizin-
gen. De hulp van deze witwasser zal in het onderstaande afzonderlijk be-
handeld worden.

2. Neef & Neefje
Ook voor deze ondernemers was de omvang van de handel en het daaruit
voortvloeiende geldverkeer te omvangrijk. Weliswaar had Neefje een uitke-
ring, zodat hij tenminste kon rechtvaardigen waarvan hij zijn dagelijks
brood kocht,' maar dit was vanzelfsprekend niet toereikend om zijn levens-
standaard op het door hem gewenste peil te houden. Zijn berekende uitga-
ven in de afgelopen vier jaar lagen zo'n f 3.500.000 hoger dan zijn wettelijk
inkomen.
In Nederland hadden Neef & Neefje vijf textiel- en kledingbedrijven, die
gefinancierd werden vanuit een bank op Malta. Daarnaast bezat Neefje
nog de aandelen van twee Nederlandse rechtspersonen, die via Malta weer
geld ontvingen van twee Zuideuropese financiële adviseurs. Tussen de Ne-
derlandse kledingbedrijven vond eveneens druk geldverkeer plaats, zonder
dat er aanwijzingen waren voor enigerlei daartegenover staande goederen-
stromen. Daarnaast werden er nog drie afzonderlijke elektrotechnische be-
drijven gefinancierd door de Neef-holding BV, eveneens zonder enige aan-
wijsbare tegenprestatie. De vaststelbare verschuivingen liggen in de orde
van f 5.000.000.

83
Doordat de misdaadondernemer hier in een maatschappelijk (onroerend) goed belegt, is
deze vorm van wit wassen, met zijn verwaarlozing van gehele huizenblokken, niet zonder
bedenking (los van de stelling: misdaad toont niet). De misdaadonderneming dringt als een
zwam in het gezonde hout van het wettige bedrijfsleven, slechts met het oogmerk een
onnodige, maar voor hem gunstige liquidatie (Reuter, 1985).
Waar de fiscaal niet geschoolde onderzoeker op armlengte afstand kon vaststellen dat de
transacties zo vals waren als een kraai, daar had de aanslagregelaar de posten jarenlang
kennelijk gelaten aanvaard.
Zoveel te rechtvaardigen hoefde hij ook weer niet: met zijn zilverkleurige Rolls Royce
placht hij wekelijks bij de sociale dienst 'voor te glijden'.

84

as
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3. Deatroop
De derde ondernemer die voor de witte besteding van zijn opmerkelijk in-
komen een internationaal wegennet had geschapen, was Deatroop. Hiertoe
was in Zwitserland Hiltte AG opgekocht van een Treuhand. Hierover kreeg
zijn advocaat via een zgn. `Mandatsvertrag' de beschikkingsmacht. Tevre-
den belde de advocaat de weinig oorspronkelijke uitspraak door: `De firma
list en bedrog moet doorgaan'. De Treuhand bleef de administratie verzor-
gen. Nutte AG werd gebruikt om het vermogen van Deatroop te beheren.
Enige beheersdaden waren het aankopen van panden voor Deatroop en het
verstrekken van hypotheken.

Een leugen komt zelden alleen. Zo ook een twijfelachtige rechtspersoon. Een
Liechtensteinse rechtspersoon had weer de helft van de aandelen van Nutte AG.
Voor de aankoop van andere panden was weer een Middenamerikaanse rechts-
persoon in het leven geroepen. De Zwitserse Treuhdnde van de Hr tte AG tra-
den ook weer op als bestuurders van de nieuw aangekochte AG's. Het is aan-
nemelijk dat de Zwitserse banken door deze versluieringen de herkomst van
het geld niet op verdovende-middelenhandel konden terugvoeren.

Een deel van de geldstroom keerde in de vorm van een lening aan Opslag
en Veem BV te Rotterdam weer terug. Deze lening werd verstrekt door
DEA Tritst te Bern. De geldstromen verliepen vanuit een groot Utrechts
handelshuis naar Lugano, Zi rich en Genève. Het Utrechtse handelshuis
beheerde tevens het Nederlandse vermogen van de Indiase tophandelaar
Indus Brahma.
Het zal de lezer niet verbazen dat voor Deatroop twee belastingadviseurs
en één accountantskantoor werkten.

Witwasbedrijven
Duidelijker dan het zelf wit wassen van misdaadgeld, waren de zaken waarin
er sprake was van een voor het wit wassen toegeruste onderneming. Overi-
gens zijn we bij onze beleggingsfraudeurs reeds witwassers tegengekomen:
Krompenning en Argentus maakten door verzonnen speculatiewinsten zwart
geld wit. Argentus had zelfs een bijzondere dienstverlening door wit geld
door middel van verzonnen speculatieverliezen weer te laten verdwijnen.

De onderstaande witwasbedrijven waren specialistischer van opzet en uit
dien hoofde tegenover hun klanten (soms) redelijk betrouwbaar. Twee wit-
wasbedrijven werkten vrijwel volledig voor de Nederlandse markt. De ander
was een wereldwijd financieel sluitstuk van de Pakistaanse handelsgemeen-
schap, dat de opbrengsten uit gewone arbeid (al dan niet zwart) en uit verdo-
vende-middelenhandel weer naar Pakistan terugsluisde. In beide gevallen ging
het daarbij dus niet uitsluitend om verdovende-middelengeld. Volgens de ver-
dachte witwassers, die bij die gedachte alleen al morele rillingen kregen, in
het geheel niet.

1. $inikeur
$inikeur was voor ondernemers èn particulieren met bijzondere financiële
of vennootschapsrechtelijke wensen een soort van Winkel van Sinkel. De
ondernemer, Witteboord, leverde zijn diensten vrijwel zonder onderscheid.
De scheidende man, die met het oog op de hoogte van zijn alimentatie
-op papier - snel wilde verar men, was voor een commissie van 5% tot
10% even welkom als verdovende-middelenhandelaren zoals de Kielhakers.
Het wit wassen van verdovende-middelengeld werd door Witteboord ont-
kend.
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Het financiële centrum van Witteboord had een expertise vanaf 1978, toen
directeur Witteboord van het Leningfonds geld leende aan zijn eigen BV's,
die vervolgens failliet gingen. Daarna bekwaamde hij zich in fiduciaire eigen-
domszwendel: eigendomsoverdracht na (fictieve) leningen, om vervolgens de
aldus opgedane ervaring toe te passen en uit te breiden naar een brede staal-
kaart van dienstverlening.

- Wit wassen: Dit verliep via denkbeeldige leningen vanuit Luxemburg. Er
werd een schijnlening opgezet met een hoge rente. Het geld werd con-
tant naar Luxemburg (of eerst naar de Nederlandse Burgerbank) ge-
bracht. De klant kreeg vervolgens zijn geld minus 10% terug. De hoge
rente leverde voor de klant weer een aardige aftrekpost van de belastin-
gen op. Bij het wit wassen werden ook Latijnsamerikaanse rechtsperso-
nen gebruikt, hetgeen vooral geliefd was bij verdovende-middelenhan-
delaren. Deze rechtspersonen werden, behalve voor wit wassen, ook ge-
bruikt om er goederen op weg te zetten, zoals de `auto van de zaak' (in
Guatemala).

- Bankbreukbegeleiding.• Bedrijven die hun faillissement zien naderen,
kunnen bij BV's van Witteboord een lening afsluiten, gedekt door een
fiduciaire eigendomsoverdracht van de bedrijfsboedel. Daarnaast kon-
den aan het faillissement onttrokken gelden aan Witteboord in bewa-
ring gegeven worden, die na het faillissement dat geld (minus 10%)
weer terugleende.

- Valse facturen en bedrijfsoverzichten: Voor denkbeeldige uitvoer naar
landen buiten de EG, waarop subsidie staat, werden facturen geleverd
aan zowel Belgische als Duitse ondernemers. Voor een sekshuis werden
valse jaarstukken gecomponeerd voor een bancair krediet.

Witteboord en zijn tweede man gingen grondig te werk: er werd niet alleen
volstaan met een valse factuur, akte e.d., maar er werd een daarbij passende
briefwisseling in het leven geroepen, die de geloofwaardigheid moest verho-
gen. Deze brieven, gericht aan 'de weledele heer Witteboord', waren ten
kantore van dezelfde getypt. Overigens was Witteboord ook weer niet vies
van een 'platte' oplichting of verduistering van enige van zijn argeloze klan-
ten, die hem hun spaarcentjes hadden toevertrouwd.

Witteboords onderneming was in feite een eenmanszaak, met geringe per-
sonele bezetting:
- de leider was natuurlijk Witteboord;
- twee getrouwde secretaressen, die hij aan zich bond door een verhou-

ding aan te gaan.

Witteboords onderneming kon voorts rekenen op voortdurende steun en
samenwerking met:
- Kraaiengreep, een vroegere leerling, deels zelfstandig werkend, die in

Rotterdam spreekuur houdt voor verdovende-middelenhandelaren en
anderen die met zwart geld zitten;

- mr. Roetbef, advocaat en aanbrenger van klanten met zwart geld en hel-
per bij het opmaken van valse akten;

- mw. Spelcount, een accountant die administratieve en intieme diensten
aanbood;

- mr. Kraspen, de vaste notaris, gemachtigde van Fictief SA in Nederland,
die de meest uiteenlopende schijnaktes opstelde.
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De laatste drie meehelpers en meedenkers beriepen zich, evenals de twee
meedenkende banken, tegenover de politie op hun beroepsgeheim en ove-
rige dure beroepseden. De vaststelbare schade bedroeg bijna tien miljoen
gulden."

2. Trapaars
De reeds eerder besproken drs. Zacharius Trapaars was niet alleen de fi-
nanciële deskundige van de ondernemer Narcissus. Als financieel en belas-
tingdeskundige kon ieder bij hem met financiële problemen terecht, al-
thans voor zover die bestonden uit het beheren van (zwart) geld. Als zoda-
nig had Trapaars dezelfde functie als Witteboord en bediende hij een
gelijksoortige klantenkring, uiteenlopend van in stad en land bekende mis-
dadigers tot gewone burgers die hun spaargeld te verzwijgen hebben. Zijn
onderneming verschilde ook naar werkwijze niet veel van die van $inikeur.
Het bedrijf was echter wel wat het personeel betreft een echte eenmans-
zaak, waarin vrijwel alles door Trapaars zelf gedaan werd. Ingehuurde
boekhoudkundige krachten bleven gewoonlijk niet al te lang in dienst. Dit
eenmanschap ging echter gepaard met een zeer brede internationale sprei-
ding. Met zijn mastbos van Nederlandse en buitenlandse (Engelse en Oost-
aziatische) rechtspersonen (houdermaatschappijen) heeft hij een wirwar
van moeilijk te interpreteren geldstromen geschapen. Deze werden benut
om ook andere misdaadondernemers van leningen te voorzien.

Zo leende Vrind Oudt geld aan een BV van Trapaars met Timur Lenk als be-
stuurder. Met het geleende geld (f 375.000) werden weer vijf pandjes in de
Utrechtse binnenstad gekocht. Met de daarvoor opgerichte tweede BV werd
ook nog f 90.000 aan auto's en leningen gefinancierd, ofschoon de BV niet
meer deed dan een paar pandjes verhuren.
Trapaars bleek niet alleen op te duiken in Engeland, zaken doende met Italiaan-
se misdadigers, zijn lijnen liepen ook over Liechtenstein, Andorra en Singapore.
Enige onroerend-goedtransacties nalopend, stuitten wij op leningen uit Singa-
pore, verstrekt door een Ltd met een aandelenkapitaal van $ 2 (twee dollar),
een kennelijke brievenbusmaatschappij. Deze werd geleid door Gallileo te Bern
en Liechtenstein. Laatstgenoemde wast weer geld wit langs een Gibraltarlijn,
waar de zakenrelatie evenwel thans vastzit wegens de verhandeling van drie kilo
cocaïne.
Deze brede internationale spreiding behoefde niet gepaard te gaan met een
voortdurende uitwisseling van geschriften: ook de buitenlandse stukken werden
ten kantore van Trapaars getypt.

Trapaars kreeg niet alleen uit misdaadkringen klanten. Via een gewillige
accountant en een advocaat werden hem bij gelegenheid ook 'burgerklan-
ten' met financiële moeilijkheden aangeleverd. Hun teveel aan zwart geld
werd op gelijksoortige wijze langs Liechtenstein en Andorra wit gemaakt.

3. Medipaki
Bij de in paragraaf 5.2.2 behandelde Pakikhanen zijn we een Pakistaanse
bank tegengekomen, de Zie-nyetsbank, bestaande uit enig schamel meubi-
lair. Ondanks dit gebrek aan stijl en inrichting was de bank zeer bedrijvig
en verzond voor miljoenen aan geld naar Pakistan. Een groot deel van dat

86 Witteboord zou geen witte boord zijn, als daar geen 1,5 jaar gevangenisstraf tegenover
stond, die hij zodanig in weekeinden en vakanties mocht uitzitten dat hij zijn nieuwe finan-
ciële adviesbetrekking kon behouden.
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geld was afkomstig van de onderneming van de succesvolle handelaar
Medys Chaar, die een wereldwijde bloeiende handel in medische artikelen
dreef vanuit Khyberstan, de streek van de Pakikhanen.

Reeds tien jaar geleden had Medys Chaar zijn Global Meds opgericht, ogen-
schijnlijk een onderneming die op mondiale schaal operatie-artikelen verhandel-
de. Aangezien bij de bergstammen in de noordelijke hooglanden van Pakistan
op dit gebied niet de hoogste kennis aanwezig is, bleef de handelswaar beperkt
tot onverhandelbare medische scharen en lancetmessen. Het uiteindelijke doel
was het mondiaal laten rondzingen van geld, richting Medys Chaar in Khyber-
stan. De werkwijze was in de kern eenvoudig. Op uitvoer naar landen met een
gewaardeerde munt wordt door Pakistan 37% subsidie verstrekt. Medys Chaar
verstuurt naar Nederland voor een miljoen aan waardeloze scharen en laat in
Nederland door een daar gevestigd filiaal een factuur opmaken voor vijf mil-
joen. Voor zijn subsidie moet er vijf miljoen gulden naar Pakistan komen. Die
vijf miljoen was afkomstig van de vele Pakistani die in Euro2a en Amerika geld
hadden gespaard en dat naar Pakistan wilden terugsturen. Medys Chaar (of
zijn gemachtigden in de vele bijkantoortjes) boden een gunstiger wisselkoers
dan de officiële, mits het geld langs de rekeningen van de Global Meds vesti-
gingen zou lopen. De aangevoerde handelswaar bleef meestal in de verschillen-
de loodsen staan roesten (uiteraard zonder betaling van de opslagkosten).

Voor de Pakistaanse gemeenschappen in de Westeuropese landen bleek
Medys Chaar een zo belangrijke dienst te vervullen dat vrijwel geen land
met een Pakistaanse gemeenschap niet een op Global Meds terug te voe-
ren handelsvestiging had. Vooral in Engeland was er sprake van een uitge-
breide vestiging, waarlangs in vijf jaar tijd een vaststelbaar bedrag van
f 75.000.000 naar Pakistan was verzonden.

Hoewel door de politie in Nederland en Engeland werd aangenomen dat de
geldzendingen uit de opbrengsten van verdovende-middelenhandel afkomstig
waren, bestaat daarover onzekerheid. Iedereen kon zijn geld brengen, ook bv.
Pakistaanse zwartwerkers. De waarnemingen in Nederland en Engeland maken
het evenwel waarschijnlijk dat het merendeel verdovende-middelengeld was: de
f 10.000 tot f 30.000 aangevoerd in sporttassen, door volstrekt onvermogende
personen, wijzen niet op inkomsten uit jarenlang zwart werken in de vele Pakis-
taanse winkeltjes met nauwelijks omzet.

Deze wereldomspannende witwasorganisatie beschikte over een omvangrij-
ke internationale staf, bestaande uit familieleden van Medys Chaar. In Ne-
derland stonden 10 en in Engeland, waarmee werd samengewerkt, 26 per-
sonen als verdachten geboekt. Vestigingen werden voorts vastgesteld in de
Verenigde Staten, Frankrijk, België, West-Duitsland en Portugal. In Neder-
land werd de vestiging draaiende gehouden door drie Pakistani, van wie
twee neven van Medys Chaar. De derde man, die al in Duitsland voor Glo-
bal Meds gewerkt had (daar loopt nog een fraude-onderzoek), werd na de
komst der neven wat op de achtergrond geschoven. Er was in het kantoor
geen of nauwelijks bedrijvigheid, behalve ten gevolge van bezoeken van
figuren als Mujib Khan, die f 30.000 kwam brengen. De administratieve
kracht had nauwelijks méér te doen dan af en toe gebakjes halen. De fei-
telijke leiding wordt in alle vestigingen uitgeoefend door Medys Chaar, die
vanuit Pakistan regelmatig langskomt en rechtstreeks gezag uitoefent. In
Pakistan blijkt hij over invloedrijke politieke steun te kunnen beschikken.

87 Indien nodig leende Medys Chaar ook aan zichzelf teneinde het bedoelde bedrag 'vol te
krijgen'.
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Opvallend waren zijn verhoudingen tot drie bedrijfsleiders (Londen, Parijs en
Amsterdam), die in de kracht van hun leven binnen een half jaar aan een acute
hartstilstand overleden. Slechts hartstilstand als natuurlijke doodsoorzaak vast-
stellend, werd in geen der gevallen door de politie-arts een lijkschouwing opge-
dragen.

Vergelijken wij dit witwasbedrijf met de eerder besproken Pakikhanen, dan
zien wij een gelijksoortige organisatie- en gezagsverhouding. De absolute lei-
ding zit in Pakistan, maar laat zijn gezag rechtstreeks voelen. Door een net-
werk van familieverhoudingen wordt een internationaal werkende onderne-
ming in het leven geroepen met verspreide kleine vestigingen of agentschap-
pen opgebouwd, die zonder eigen levensvatbare bedrijvigheid volstrekt afhan-
kelijk blijven.

5.4 De markt der 'zware' criminelen

In de vorige twee paragrafen hebben wij ons bezig gehouden met de mis-
daadondernemingen op de verdovende-middelenmarkt en met de bedrijfsma-
tige misdaad. Onze maatstaf was de onderneming als een door een onderne-
mer duurzaam, zakelijk en samenhangend geleide bedrijvigheid. Uiteraard
dringt zich de vraag op, in hoeverre onze theorie de hier bedoelde misdaad-
ondernemingen kan onderscheiden van niet-ondernemingsgewijs gepleegde
feiten, waarbij wèl sprake is van een regelmatig samenwerkingsverband tus-
sen misdadigers en waarbij er eveneens sprake is van een gezagsverhouding
of ten minste een leidende of initiatief nemende figuur. Waar houdt zo'n
samenwerkingsverband op en begint de onderneming? Deze laatste vraag is
moeilijk te beantwoorden, wanneer we ervan uitgaan dat in de dagelijkse
werkelijkheid een langduriger samenwerking ongemerkt over kan gaan in een
onderneming, danwel een onderneming kan verbrokkelen tot een of meer
samenwerkingsverbanden. Zoals de reeds in hoofdstuk 2 vermelde Hagan
(1983) opmerkte, zijn de onderscheidingen op dit continuum van volstrekt on-
georganiseerde misdaad naar misdaadondernemingen op de overgangsgebie-
den soms moeilijk te maken. Zonder in het `overvloeiingsgebied' alle benoe-
mingsvragen te kunnen beantwoorden, behoort de theorie overigens wel
rekenschap van dit onzekerheidsgebied te geven.

Laten we, teneinde op dit overgangsgebied wat meer zicht te krijgen, die
zaken beschrijven die ons door de politie werden aangereikt als bestaande uit
`georganiseerde' en `zware' criminelen, waarbij in de dagelijkse wijze van
spreken `zwaar' en `georganiseerd' betrekkelijk gemakkelijk door elkaar ge-
bruikt worden. Gewoonlijk gaat het daarbij om misdadigers van het meer ge-
welddadige soort, hoewel de groep van door de politie aangeduide 'crimine-
len' in feite niet nauwkeurig omlijnd is. In de meeste gevallen gaat het inder-
daad om `klassieke' onderwereldfiguren: krachtpatsers en geweldsfiguren, die
zich een maatschappelijke plaats en inkomen verworven hebben door hun
bereidheid om geweld te (laten) gebruiken en daarvoor ook de nodige vaar-
digheid (en reputatie) hebben ontwikkeld. Het behoeft overigens niet alleen
om dit soort `criminelen' te gaan. In hun midden treffen we ook kleinere
verdovende-middelenhandelaren alsmede beroepsoplichters, valsemunters en
andere minder gewelddadige beroepsmisdadigers aan. Kortom, een bont
gezelschap van ondernemende misdadigers, waarvan wij hier slechts enige
specimen kunnen opvoeren. Overigens behoren solistisch (al dan niet met tij-
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delijke hulp) werkende beroepsmisdadigers (inbrekers, brandkastkrakers e.d.)
niet tot onze doelgroep.

Een goede indeling naar marktgoederen of diensten is hier niet zo eenvou-
dig te maken. Van de verdovende-middelenhandelaren kan met recht gezegd
worden dat zij een markt bestrijken. De gewelddadige `incasseerders' verlenen
criminele diensten en ook de op bestelling producerende vervalsers kunnen
gerekend worden tot de `interne dienstenmarkt'. De overvallers daarentegen
leveren geen enkel goed of dienst: zij zijn slechts rovers. Een indeling zoals
McIntosh (1975, pp. 28 e.v.) die hanteert, is hier ook maar ten dele bruik-
baar. Zij onderscheidt de ambachtelijke beroeps (craft), die in een ploeg van
gelijken kleine misdrijven plegen en dagelijks de winst delen; de project orga-
nisatie, een ad hoc ploeg van specialisten werkend onder een entrepreneur
voor de uitvoering van een met zorg voorbereide `klus', zoals inbraken en
berovingen, en de onderneming (business organisation), overeenkomend met
ons begrip van misdaadonderneming. Zoals we zullen zien, vallen de hier be-
schreven ondernemende misdadigers soms onder de `ambachtelijke' en soms
onder de projectmatig werkende categorieën. Zonder ons aan een nieuwe ty-
pologie te wagen zullen we in het onderstaande uitgaan van de hoofdbedrijvig-
heid van onze ondernemende misdadigers. Sommigen van hen blijken even-
wel geen hoofdbedrijvigheid te hebben, maar als algemene marktkooplieden
de gehele misdaadmarkt af te struinen. Deze marktstruiners zullen we dan
afzonderlijk behandelen.

5.4.1 Beroversgroepen

Beroepsmatige berovers vallen door hun doordachte en georganiseerde wijze
van optreden het meest in de door McIntosh beschreven categorie van pro-
jectmatige organisaties. Anders dan de door Inciardi (1975, p. 97) uit de
annalen der FBI aangehaalde `zware' criminelen, die bij hun berovingen soms
op de meest verrassende wijzen hun beoogde buit kapot blunderden', bereid-
den de beroepsberovers hun overvallen degelijk voor, waarmee zij in hun stijl
van werken en organiseren de belangrijkste kenmerken van de door Einstad-
ter (1969) beschreven roversgroepen ten toon spreidden.

We zullen vanuit organisatorisch gezichtspunt twee belangwekkende groe-
pen behandelen. Bij de eerste is er sprake van een krachtig persoonlijk lei-
derschap van een op dit gebied uiterst bekwaam werkende persoon. Bij de
tweede is er sprake van een misdaadgroepering die haar thuishaven in een
aantal woonwagenkampen heeft. Het gepleegde geweld en de wijze van wer-
ken wijzen op goed geoefende `zware jongens'.

De Toekijkers
Van 1986 tot 1988 werden tussen 10.30 en 14.30 uur veelvuldig overvallen op
banken gepleegd. Twee gewapende overvallers met bivakmutsen op rennen
de bank in. De een bedreigt een medewerker met een wapen, de ander laat
een of twee vuilniszakken met geld vullen. Buiten staat een onlangs gestolen
vluchtauto met chauffeur klaar, die na afloop een paar keer de hoek om

sa
Slechte voorbereiding blijkt tot de meest verschillende missers te leiden, uiteenlopend van
twee overvallers die met getrokken revolvers uit hun auto springen, om pas bij de draaideu-
ren te bemerken dat de bank op die dag altijd gesloten is, via gestruikel en onhandig ge-
klauter over de balie (geen oefening) tot in paniek wegrennen, omdat de cassière flauwvalt.
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scheurt, waarna van voertuig gewisseld wordt. Intussen verkleden de overval-
lers zich en rijden rustig naar de bank terug om in het meest nabije café een
pilsje te gaan drinken en rustig toe te kijken hoe de politie, uitgerukt met
groot materieel, hun overval afhandelt. Pas na minstens een uur verlaten zij
de omgeving van de overval.

De in deze groep samenwerkende overvallers werden geleid door de voortvluchtige
Hagenaar Simon Slotacte, die een straf van vijf jaar uitzat wegens berovingen en
overvallen. Na zijn verlof, om bij de geboorte van zijn kind te zijn, keerde hij niet
terug en nam zijn oude ambacht weer op. Hiertoe maakte hij contact met een
eveneens voortvluchtige Arnhemmer en met in Rotterdam werkzame misdadigers:
Rex Midas, een letterlijk met goud behangen bordeelhouder en een handelaar in
verdovende middelen en auto's. Laatstgenoemde, Hernandus genoemd, kwam net
(regulier) uit de gevangenis, waar hij een straf van drie jaar wegens cocaïnehandel
had uitgezeten. Een jaar later trouwde hij met een douanerechercheur. Hij is een
vriend van Bayer.
De laatste akte van de leider was geheel in stijl. Bij zijn aanhouding in een woon-
boot in Utrecht pleegde hij zelfmoord door een granaat te laten ontploffen. In zijn
woonboot werden aanwijzingen gevonden die leidden tot de aanhouding van zijn
mededaders.

Simon Slotacte was een koelbloedig leider, die niet alleen binnen zijn groep
ontzag afdwong. Toen hij een keer in Amersfoort betrapt was door drie agen-
ten, ontwapende hij ze en wist te ontkomen. De door hem afgenomen pisto-
len werden met Sinterklaas in passende verpakking teruggestuurd. De bero-
vingen werden volledig door Simon als leider uitgestippeld: hij besliste welke
bank wanneer beroofd zou gaan worden, waarna hij met de anderen contact
opnam. Zelf was hij alleen via een oppieper te bereiken: vier maal piepen.

Slotactes leiderschap was uitsluitend gegrond op zijn vaardigheid als bankrover, het
enige waarvoor hij zijn boot verliet. Zijn mededaders waren veel minder gediscipli-
neerd en doelbewust met het bank roven bezig. Zij maakten dan ook herhaaldelijk
merkwaardige fouten: Hermandus liet een keer zijn revolver liggen, de wat gezette
Midas bleef steken toen hij over de balie wilde klimmen, bij een andere gelegen-
heid was hij kennelijk zonder erbij na te denken z6 van de zonnebank weggegaan,
waardoor hij nog een opvallend haarbandje droeg.

Onder de leiding van Slotacte werden 13 overvallen uitgevoerd, waarbij voor
f 1,250.000 werd buit gemaakt. Op een enkele malversatie door Hermandus'
vrouw na, werden de opbrengsten eerlijk verdeeld en zoals vermeld aan een
opzichtige levenswandel besteed .90

Organisatorisch kunnen we hier spreken van een onder krachtig leider-
schap goed samenwerkende en samenhangende groep beroepsmisdadigers.
Van een onderneming kan ondanks de langdurige samenwerking niet gespro-
ken worden. Men werkte van project tot project. Iedere bedrijvigheid stond
in zekere zin op zichzelf. In de tijd tussen de overvallen waren er weinig
onderlinge contacten en trad ieder weer in zijn eigen economische nis terug:

89 Naar Midas' opmaak te beoordelen maakte hij zich geen zorgen over geheime bankrekenin-
gen e.d. Naast de massief gouden kettingen en ringen, plus een Rolex van f 90.000, was vrij-
wel alles wat hij kon meevoeren van goud: tandenstokers, een kleinood in de vorm van een
aardbei, een aansteker, en een gouden snuifflesje met cocaïne. Zijn Ferrari van f 150.000
was op papier gepacht bij de eerder vermelde louche Rotterdamse autohandelaar, zodat de
in beslag genomen auto weer moest worden teruggegeven.

90 De beide niet voortvluchtige deelnemers hadden een WWV- en een RWW-uitkering van
f 1.050 per maand.
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bordeelhouderij en verdovende-middelenhandel. De voortvluchtige leden
verdwenen weer uit beeld, alleen hun piepnummer achterlatend. Contacten
met de bovenwereld kwamen voorts nauwelijks op gang: Hermandus slaagde
er niet eens in een advocaat te vinden voor een lopend geschil met een verze-
keringsmaatschappij. Een door hem opgezet BV'tje, dat het geroofde geld
winstgevend zou beleggen, kwam niet verder dan het huren van een duur
kantoorpand, waarvoor nimmer betaald werd.

De Kampers
Deze bankroversgroepering is gevormd uit deelnemers die van verschillende
woonwagenkampen afkomstig zijn. Onderling zijn er uiteenlopende verwant-
schappen door afstamming en aantrouwen. De zus van bankrover Slaghoed is
getrouwd met Vergiet uit het naburige kamp. Diens broer is weer gehuwd met
een nicht van Vergiet enzovoort. De familieverbanden binnen de kampen zijn
zeer hecht, waardoor er binnen de kampen sprake is van een grote mate van
beschikbaarheid. Deze betreft niet alleen de personele beschikbaarheid, maar
ook de afhandeling van de gepleegde feiten: het verbergen van de buit en de
mogelijkerwijs achtervolgde daders. Anders dan dit bij de vorige zaak het ge-
val was, kan hier de omvang van de bende niet worden vastgesteld. Evenmin
kan ondubbelzinnig een duidelijk leiderschap worden aangewezen. Enerzijds
werden sommige ouderen door de politie wel als leidinggevende figuren aan-
geduid, anderzijds waren de keuze, opzet en voorbereiding van de overvallen
volledig in handen van de feitelijke uitvoerders. Er werden geen bevelen gege-
ven of opdrachten verstrekt. Ook was er geen sprake van een vaste taakver-
deling; alleen de bestuurder van de vluchtauto was steeds dezelfde persoon,
een ook in Einstadters (1969) onderzoek naar voren komende taakverdeling.
Ieder handelde naar zijn vaardigheden: bijvoorbeeld de langsten hielden het
personeel onder schot, terwijl de kleineren over de balie sprongen. De orga-
nisatoren waren steeds ook de plegers van de overval.

Wellicht moet binnen de natuurlijke kamphiërarchie worden uitgegaan van het on-
weersproken gezag van de ouderen, die de jongeren hun vaardigheden hebben bij-
gebracht en aan wie eerbied verschuldigd is (mannen van aanzien), maar die voor
het overige de feitelijke overvallen in alle opzichten aan de jongeren (allen tussen
de 20 en 30 jaar oud) overlaten.
Er was sprake van een goede voorbereiding van de overvallen: verkenning, aan-
schaf van vluchtauto's, diefstal van wapens, bijlen en andere werktuigen (onveran-
derlijk gestolen). De voorbereidingen waren geen haastwerk: desnoods werkte men
een half jaar aan een overval. De overvallen vonden plaats vlak na sluiting of vlak
voor de opening van de bank. Naarmate hun ervaring groeide, ontwikkelden de
overvallers ook steeds betere wijzen van binnentreden. Werd eerst nog een ruit
ingeslagen met de bijl, spoedig daarna ging men over op het maken van een mee-
neemstormram. Deze werd later vervangen door een stormramauto om er volledige
achtergevels mee uit te rammen, hetgeen overigens ook niet altijd gelukte. Ook
hun bewapening werd steeds vervaarlijker en voldeed aan Dijksterhuis' en Janssens
(1976, p. 73) aangeduide indrukwekkendheid, waardoor er minder geweld tijdens
de beroving zou plaatsvinden. De agressiebereidheid bij de Kampers was evenwel
groot. Bij een achtervolging door de politie werd door de overvallers met scherp
en raak geschoten.
De buit van de 15 overvallen bedroeg te zamen f 6.000.000, naar alle waarschijn-
lijkheid binnen de kampen goed verborgen (bv. begraven). Alle overvallers hadden
een uitkering. Uiteindelijk werden acht verdachten aangehouden.

Als organisatie van overvallers had de groep geen contacten met misdadigers
van buiten de kampen. Wat men nodig had, werd immers gestolen. Dit nam
niet weg dat men voor de afhandeling van niet-baar geld en voor rechtshulp
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de weg buiten het kamp zeer wel kende. De vele cheques en betaalpasjes,
buitenlands geld, postzegels en luchtpostpapier doken na verloop van tijd via
lange lijnen in Amsterdam, Zwolle en Leiden op.

Ten aanzien van de rechtshulp had het kamp ook duidelijke voorkeuren en
kennelijk toegang tot een `spiladvocaat', die de uitwisseling van briefjes tussen
de verdachten regelde. Piketadvocaten werden onder druk gezet om hun
cliënt over te dragen aan een andere advocaat, soms tegen de wil van de ver-
dachte in. Bij hun verhoren zwegen de verdachten in alle toonaarden.

Ook hier kan niet gesproken worden van een `misdaadonderneming'. Wel
stellen wij hier een goed werkend netwerk van misdadigers vast, van waaruit
goed georganiseerde, zware, winstgevende feiten worden gepleegd. Anders
dan bij de Toekijkers werd er meer vanuit `horizontale' verbanden gewerkt,
die binnen de samenleving van de woonwagenkampen een duurzaam karakter
hadden. Werkten de Toekijkers onder de geduchte leiding van Slotacte meer
van geval tot geval (met daartussen `rust'), de Kampers werkten te zamen ge-
staag hun lijst van banken af en hadden daartoe onderling steeds contacten.
Het samenwerkingsverband werd echter wel per keer geformeerd, afhankelijk
van ieders inbreng. Ondanks deze verschillen verliepen bij beide georgani-
seerde groepen de overvallen als de door Van der Roer (1989) beschreven
`militaire' operaties van de `Denkers', die evenals de Kampers `projectmatig'
in wisselende samenstellingen over het gehele land banken overvielen.

5.4.2 De misdaadmarkt intern

Misdadigers verdienen niet alleen aan de bovenwereld die zij beroven of
waaraan zij goederen of diensten leveren, zij handelen en roven ook onder-
ling. Voor een deel lijkt de onderwereldeconomie op een vijver met elkaar
opetende vissen: voor zover zij niet door onderlinge diefstal, bedrog en oplich-
ting aan `vermogensverdeling' doen, vindt er wel `nivellering' in het illegale
gokhuis plaats, althans voor zover de gokbaas weer niet met vals geld betaald
wordt. CID-rechercheurs stelden vaak met verbazing vast dat misdadigers
over `vuistdikke bundels geld' beschikten. Dit moge wel zo zijn, maar men
dient daarbij te bedenken dat in die aquariumeconomie deze bundels zeer
snel van eigenaar wisselen: de kapitaaldoorstroom is in de onderwereld waar-
schijnlijk sneller dan in de op stabiliteit gerichte bovenwereld het geval is.

Het ondernemerschap van Scheefdruk, een van de leiders in de reeds be-
sproken koppelbazenzaak Quatre Mains geeft een goed beeld van de interne
misdaadmarkt. Deze is enerzijds een geweldige, ongeregelde rommelmarkt
met evenveel verliezers als winnaars (of geen van beiden), anderzijds een
duurzame recruteringsgrond voor nieuwe misdaadondernemingen van blijven-
der aard.

Scheefdruk
Reeds voor de opkomst en ondergang van zijn omvangrijke koppelbazen-
onderneming was Sijmen Scheefdruk betrokken bij vele vormen van verval-
singen, waar hij overigens door toeval in verzeild raakte.

Een uitgever en een drukker van seks- en stripboeken poogden in de jaren zeven-
tig hun kommervol bedrijf winstgevend te maken door valse duizendjes te drukken.
Dit lukte maar ten dele en uiteindelijk kwamen zij met de overgebleven stapel in
aanraking met Ocke, een schoolvriend van Scheefdruk. Ocke had Scheefdruk opge-
licht door te beloven een Ferrari voor hem te verkopen, maar was daarmee naar
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Spanje gereden om niets meer van zich te laten horen. Hij belde Scheefdruk op
met veel excuses èn met een aanbieding van een stapel valse duizendjes. Scheef-
druk ging daarop in en stootte de valse biljetten door naar een gokbaas in Haar-
lem en een aannemer, die voor hem vaak werk uitvoerde. Laatstgenoemde betaal-
de daarmee weer de heroïne van zijn verslaafde vriendin.
Scheefdruk beschouwde de vals-geldhandel kennelijk als geslaagd, want hij gaf een
nieuwe opdracht, die door de uitgever nu in België gedrukt werd. Deze partij van
3000 valse duizendjes belandde in een Bredaas gokhuis, waar zij werden verkocht
voor valse dollars. Deze waren nodig voor een notaris, die binnen zijn bochtige be-
roepsuitoefening de valse dollars nodig had als onderpand voor leningen (van echt
Nederlands geld).
Een derde valsdrukkerij betrof vakantiezegels voor de bouw, uitgegeven door
dezelfde uitgever. Deze zegelboekjes maakten een merkwaardige criminele zwerf-
tocht mee. Karel Martel, de lijfwacht en sterke man van Scheefdruks onderneming,
kende een vriendje die de zegels wel wilde afnemen voor een derde, die gestuurd
was door Tiller, die nog een rekening met Karel Martel te vereffenen had wegens
het niet-betalen van valse dollars. De boekjes werden ontfutseld, waarna Scheef-
druk vanuit Andorra met geweld ging dreigen. Tifier bond in en zou de boekjes
terugverkopen, deed dit ook, maar werd op zijn beurt weer niet betaald. Deze
rekening bleef onvereffend, want de politie greep op de terugtocht in. Scheefdruks
naam werd niet genoemd.
Een vierde valsdrukkerij betrof een internationaal Canadees spaarzegelplan, ver-
bonden aan de verkoop van Canadese artikelen. Voor het grote project, waarvoor
een investering van f 1.250.000 nodig was, werden uiteenlopende criminele en
gewone investeerders aangezocht: Stippekop van de al behandelde Vleesklucht, een
tandarts en een gokbaas. De uitgever droeg het drukwerk en het verpakken op aan
een te goeder trouw zijnde thuiswerker, wat tot ontdekking leidde. Bij aanhouding
zweeg de uitgever echter over Scheefdruk, die de uitgever na zijn invrijheidstelling
onder druk zette om voor 25 miljoen valse honderdjes te maken. Scheefdruks geld-
loper ging er echter met de f 20.000 investeringsgeld van door, maar werd door
Karel Martel geklopt en gekreukeld teruggebracht. De drukker was van het vals-
drukken inmiddels overspannen geworden, gooide alles wat hij tot dan toe ge-
maakt had met de drukpersen en al in de gracht en dook onder.
Andere, minder diepgaand onderzochte bedrijfsonderdelen van Scheefdruks onder-
nemerschap betroffen flessentrekkerij, merkenfraude en afpersing, waarvoor Karel
Martel en Gann Graniet van het nog te bespreken incassobureau werden ingescha-
keld.
Scheefdruk werd uiteindelijk wegens koppelbazerij aangepakt: zijn Quatre Mains-
onderneming was tot daadwerkelijk grote hoogte gekomen en bleek te veel wind te
vangen. Aansluitend daarop kwamen al de `valsheidsondernemingen' boven water.

Wanneer we de bovenstaande bedrijvigheden vergelijken met de door Scheef-
druk opgezette bouwonderneming, dan kan hier wel gesproken worden van
een grote duurzaamheid in de contacten met de misdaadmarkt, maar van een
onderneming zoals bedoeld in paragraaf 4.1 kan toch niet gesproken worden.
Eerder is er sprake van een reeks van investeringen, die via een netwerk van
`getrouwen' rondom Scheefdruk bij verschillende uitvoerders geplaatst en
afgehandeld werden. Het netwerk van Scheefdruk wordt gevormd door een
vlottend aantal misdadigers, die regelmatig in zijn `Avondbar' rondhangen.
De bar doet dienst als marktplaats: daar worden de handelsafspraken en
ontmoetingen geregeld. Het is een plaats van de marktkooplieden in de mis-
daad. Scheefdruk kon dan ook beschikken over een gestage arbeidspoel van
`gabbers', die al dan niet voor langere duur hun diensten kwamen aanbie-
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den 91 Gelet op de kennelijke onderlinge onbetrouwbaarheid meestal voor
niet al te lange duur. Opgemerkt dient te worden dat degenen die aan
Scheefdruk hun diensten kwamen aanbieden, dit soms door middel van een
onderneming deden. Deze ondernemingen waren hier dus gericht op de mis-
daadmarkt. De `uitgeverij en drukkerij' kan zeker als een onderneming op
deze markt worden aangemerkt, evenals het hieronder te bespreken incasso-
bureau. Andere misdadigers die regelmatig opdoken, kunnen beter worden
beschouwd als kooplieden die voortdurend op zoek waren naar winst en daar-
toe de markt afstruinden, iedere mogelijk winstgevende handel de moeite van
het overwegen waard achtend.`

Incasman BV
Zoals reeds vermeld, maakte Scheefdruk gebruik van Karel Martel, die deels
als lijfwacht dienst deed, maar ook medewerker van een incassobureau was.
In feite was hij Scheefdruks 'Muskel', waarbij hij zelf ook weer over aanvullen-
de 'Muskel' beschikte, zoals de `sterkste man van Nederland', Garm Graniet,
een voormalig bokskampioen met een onverzettelijk uiterlijk, een karatedes-
kundige en nog wat voor geweldsmisdrijven veroordeelde binnenstadfiguren.
De leider van de Incasman was de Rijswijkse misdadiger Koos ter Knockel,
die na zijn ondernemingen op verdovende-middelen- en koppelbazengebied
overging op het aanbieden van steun en krachtige diensten op het gebied van
incasso en bescherming. Van zijn diensten werd hoofdzakelijk gebruik ge-
maakt door medemisdadigers, die bescherming van verdovende-middelenver-
voer, opslaghuizen of verkoopplaatsen nodig hadden danwel moeilijkheden
met de invordering van speelschulden van hun gokhuizen hadden. Toen Ter
Knockel en de zijnen bemerkten dat zij ook met succes tegen 'burgers' dien-
sten konden uitvoeren, werden zij door hun succes verleid tot `incasso's', die
echter strafrechtelijk als afpersing gekwalificeerd werden. Aangezien de ge-
wone burger sneller naar de politie rent dan de misdadiger, leidde deze deel-
name aan de bovenwereld tot de aanhouding van de ondernemers en de slui-
ting van Incasman BV.

De leden van Incasman hadden zo hun eigen werkwijze en rolverdeling. Wetend
dat hun door bokswedstrijden getekend weinig innemend voorkomen bij burgers
gevoelens van onveiligheid kon oproepen en dat hun minst geschonden incasseer-
der wat meer vertrouwen uitstraalde, hadden ze de volgende taakverdeling uitge-
dokterd. De zwaarst gebouwde Garm Graniet, die bovendien niet erg taalbegaafd
was, zou zich beperken tot grommend `betalen' roepen en dreigend naar voren
dringen. De karateman, ook niet zo'n innemend figuur, zou Gaten met een 'kalm
aan'-geroep proberen tegen te houden. De 'nette' incasseerder, die het woord deed
en zich 'beschermend' tussen Garm en de klant opstelde, zou de schuldenaar toe-
roepen dat hij maar moest betalen, aangezien hij zijn krachtige vriend bijna niet
meer in de hand had: 'Om uw bestwil, betaal! Deze man is de sterkste man van
Nederland'. Vele 'schuldenaren' (niet iedereen had echt een schuld) hadden geen

91
Volgens nieuwe 'zou-ook'-berichten is dit ook thans nog het geval: met de nog te bespreken
Slingerdoor vergadert hij regelmatig in een luxueus hotel in een Noordhollandse badplaats.

Overigens is het leven op de misdaadmarkt ook weer niet zo netjes verdeeld: sommige hier
opgevoerde marktstruiners hadden (tijdelijk) ook hun eigen van andere activiteiten los-
staand bedrijfje: een hasjhandelslijntje of een gokhuis, dat genoeg tijd voor 'marktstruinen'
overliet.

Bij de verkoop van het vervalste geld en de zegelboekjes stuurde Scheefdruk Karel Martel
of een ander incassolid mee. Karel Martel deed ook dienst als lijfwacht voor Chiel Ver-
schuiver in de Incourantia Holding.
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aanvullende aanmaningen nodig. Vooral gewone burgers die uit sensatie wel eens
naar een illegaal gokhuis gegaan waren en daar - voorspelbaar - verloren hadden,
konden de zware tred van de incasseerders voor hun voordeur verwachten.

Na zijn aanhouding en veroordeling was Ter Knockel als `dienstverlener'
weer terug, nu in de misdaadmarkt van de afvalstoffenhandel, waarvoor hij
onwettig vervoer en storting van chemisch afval verzorgde.

De dynamiek van het `marktstruinen', waarbij ondernemende misdadigers
van gelegenheid naar gelegenheid overstappen en daardoor het onderscheid
tussen hun eigen ondernemersgedrag en het werken in ondernemingsverband
bepaald niet zo eenvoudig maken, zij nogmaals toegelicht aan de hand van de
levensloop van de vindingrijke zakenman Slingerdoor.

Simon Slingerdoor
De levensloop van Simon Slingerdoor is een van de boeiendste en wisselvallig-
ste van alle door ons bestudeerde misdadigers. De thans 53-jarige onderne-
mer, beginnend op zijn twintigste met een verduistering op een makelaarskan-
toor in Mechelen, heeft zich sedertdien bekwaamd in alle vormen van onwet-
tige handel, uiteenlopend van wapensmokkel (twee maal), onroerend-goed-
zwendel in Spanje en Canada, afvalstoffenhandel, oliezwendel, fraude met
binnenvaart-slooppremies, grove milieumisdrijven, bedrieglijke bankbreuk en
flessentrekkerij tot verdovende-middelenhandel (hasj). Zijn ingewikkelde
zwendelpraktijken en flagrante milieuschendingen deden hem uiteindelijk de
das om. Teneinde zijn tegenslagen op andere gebieden goed te maken, begaf
hij zich herhaaldelijk in de hasjhandel, waarvoor hij uiteindelijk ook vervolgd
werd. De hieruit voortvloeiende korte bedrijfsonderbreking van twee jaar
midden jaren tachtig bleek op zijn vervolgbedrijvigheden geen merkbare in-
vloed te hebben.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, handelde Slingerdoor in alles waarmee door wet-
schending iets te verdienen was. Hiertoe had hij wel een kantoor plus secretaresse,
die zakelijk en persoonlijk met hem optrok, maar meer organisatie in de zin van
een `onderneming' was er niet te ontwaren. De geringe organisatorische opbouw
verhinderde niet de oprichting van een doolhof aan BV's, wier vermogensbestand-
delen uiteindelijk alle terugvloeiden naar de Cmco-vestigingen op de Kaaimanei-
landen, alwaar Slingerdoor en zijn ex-vrouw als begunstigden waren ingeschreven.
Zijn zakeninstinct, de vele papieren bedrijven die hij beschikbaar had (en weer
heeft), alsmede het ondanks alles steeds weer optredende geldtekort, voerden
Slingerdoor in een reeks van zakelijke initiatieven, die binnen oude en nieuwe
netwerken steeds weer ontplooid werden. Voor een deel ontmoeten we `oude
bekenden', die we reeds eerder behandeld hebben.
Allereerst weer Ter Knockel en Garm Graniet als onvermijdelijke incasseerders
voor een koppelbazencombinatie, wier directeur-stroman er met de zwarte lonen
ten bedrage van f 500.000 vandoor gegaan was (civiele actie was moeilijk in te
stellen). Slingerdoor bemiddelde.
Ons Pa, treffen we aan bij een hasjiesjhandel op Libanon. Deze in 1984 opgezette
handel liet zien dat een verdovende-middelenhandel zonder stabiele onderneming
ook voor een handige marktkoopman niet zo eenvoudig is. Ons Pa bleek bij deze
gelegenheid kennelijk buiten zijn bekende marktgebied te opereren. De f 100.000
investering die hij aan Slingerdoor verschafte voor een aankoop bij Mehmet Auno,
verdween in de bodemloze put van de Libanese woelingen. Slingerdoor, op reis
door Libanon met een aanvullend bedrag van f 50.000 van Ons Pa, plus f 25.000
van de voorlaatste oliezwendel, werd door milities gevangen genomen, maar wist te
ontsnappen. Uiteindelijk werd een handel met India opgezet, waarvan het vervoer
geregeld werd in de laadbakken van een schuldeiser van Slingerdoor. Die schuldei-
ser was te goeder trouw en waarschuwde de politie toen hem gevraagd werd of
een handlanger de hasj uit de tapijten mocht halen.
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De tweede bekend geworden hasjhandel verliep via een advocaat die de grotere
verdovende-middelenhandelaren, zoals Bayer, bijstond. Door een slecht huwelijk
en een te grote voet van leven was de advocaat ontvankelijk geworden voor 'grote
slagen'. Slingerdoor was er financieel even slecht aan toe als de advocaat. Met een
schuld van een ton aan de verdovende-middelenhandelaar Canis Lupus stelde hij
voor om op naam van de advocaat containers uit Nigeria in te voeren, met natuur-
lijk hasj als lading (op eigen naam of op naam van Lupus was te gevaarlijk). Hij
had het geniale plan om de laadbakken met verkeerde papieren naar Liberia te
sturen. Die zouden daar dus geweigerd worden en voorzien van hasjiesj 'voor aan-
vulling der papieren' naar Nederland terugkeren. De controle hier zou dan minder
streng zijn. Ondanks deze list sloeg de hasjhond toch aan.
Bij een derde hasjcontainerzaak bleef Slingerdoor als geldschieter meer op de ach-
tergrond. Voor de inklaring werden ook wettig werkende, maar in geldnood verke-
rende bedrijven aangezocht.

Volgens de laatste berichten zou Slingerdoor met ten minste één voormalige
verdovende-middelenhandelaar via 10 tot 15 Ltd's en Panamese bedrijven
flessentrekkerij bedrijven met Oostbloklanden, waar men alles doet om wes-
terse valuta's te bemachtigen. Of hier sprake is van een meer duurzame on-
derneming of een handelsgemeenschap van zwendelaars, is nog onduidelijk.
De deelnemers komen voor een deel ook uit de verdovende-middelenhandel
(hasjcontainerzaak).

De hier ten tonele gevoerde marktstruiners kunnen worden beschouwd als
de meest ondernemende misdadigers, voor wie de marktplaats in de ruimste
zin van het woord bestaat uit steeds weer verschuivende netwerken van mede-
misdadigers. Weschke (1986, pp. 315 e.v.) spreekt van 'Netzstruktur-Kriminali-
tat', die hij als een voorfase van de èchte georganiseerde misdaad beschouwt.
Wij zijn eerder geneigd van een wisselend ondernemerslandschap te spreken,
waarin door omstandigheden (marktgelegenheden, weinig onderbrekingen
door gevangenisstraf) en de persoonlijke vaardigheden van de ondernemers
bestendige ondernemingen kunnen ontstaan, zoals dit bij Scheefdruks koppel-
bazenonderneming het geval was. Adler (1985; pp. 63 e.v.) geeft een goed
beeld van de werking van netwerken in de verdovende-middelenhandel: een
vlottende sociale gemeenschap, waarin nieuwe werkverbanden ontstaan en
weer uiteenvallen om later weer hervat te worden. De volgende paragraaf
geeft daarvan een beeld.

5.4.3 De (on)georganiseerde verdovende-middelenmarkt

In de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 hebben wij een beeld gegeven van verdovende-
middelenondernemingen en -ondernemingsvormen. Met Adler (1985) kan
men spreken van 'upperlevel drug dealing' en constateren hoezeer al dit soort
indelingen in niveaus brede overgangsgebieden kennen. Daarmee is de markt
van de verdovende-middelenhandelaren natuurlijk nog niet beschreven. De
bedoelde grotere ondernemers zijn een onderdeel van deze bredere markt
van ondernemers, hoezeer zij daar ook bovenuit steken.3 Is er een trede
lager op de ondernemersladder slechts sprake van ongeorganiseerd gerommel
door 'criminelen' of zijn er wel ondernemingen te onderscheiden, zij het
vaneen geringe omvang? Of wij een laatste antwoord op deze vragen kunnen

93 Zo kunnen de kleinere ondernemen weer als ondergeschikte uitvoerders in de handelsdelta
binnen een bepaalde 'marktschijf' gebruikt worden.
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geven, is twijfelachtig: we hebben immers niet de gehele markt onderzocht.
Wel kunnen we een - kwalitatief - beeld geven van het handelen, vooral het
smokkelen, van enige ondernemers en dat vergelijken met het tot nu toe ver-
kregen beeld van de markt en andere van de politie verkregen gegevens.

Een kleine groep handelaren, bemiddelaars en geldschieters uit een woon-
wagenkamp is voortdurend betrokken bij het invoeren van verdovende mid-
delen: hasjiesj uit Libanon en Noord-Afrika, heroïne uit Turkije en cocaïne
via Spanje. De groep is moeilijk te beschrijven en valt eigenlijk uiteen in
alleenwerkende of met koppels werkende invoerders en koeriers. Drie Neder-
landse ondernemers, toevalligerwijs ieder `Kees' hetend, poogden afwisselend
met de Turken kilopartijen in te voeren, een hasjlijn op Sidon en Alexandrië
op te zetten en handelsbetrekkingen met Colombia aan te gaan. Ze hebben
ook contacten met de leider van de Limbotrans.

Succesvolle zendingen uit Turkije en Tripoli wisselden elkaar af met tegenspoed op
de noordkust van Afrika. Door onvoldoende greep op de toeleveraars van hasjiesj,
investeringsproblemen en gebrekkig vervoer mislukte er veel. Ook de taakverdeling
en specialisering lieten te wensen over. Een kleine handelaar moest in Tunis on-
derhandelingen voeren met een Tunesiër, die ook in Nederland zijn woonplaats
heeft (vlak bij het kamp). Uiteindelijk moesten de investeerders, de woonwagen-
kampleiding, naar Tunis vliegen om de aanvoer van 150 kilo af te spreken. Maar
de hasjhandelaar werd een week later opgepakt. Een volgende zending met dezelf-
de investeerders, ondernomen met een 30 jaar oude logger uit Scheveningen, mis-
lukte door de slechte staat van de boot en de onervarenheid van de kapitein: de
ingenomen hasjiesj moest voor de kust van Bretagne worden afgezonken en half
zinkend bereikte de boot de haven Brest. Om dit alles te bereiken waren de initia-
tiefnemers en de uitvoerders vier keer heen en weer gevlogen, één maal met een
boot op een trailer naar Zuid-Italië gereden voor de oversteek naar Tripoli (mis-
lukt doordat voor de kust een vlootschouw gehouden werd) en één keer in een
motor met zijspan naar Tanger.
Het opzetten van de handelslijn naar Zuid-Amerika, door een van de Kezen met
weer twee andere handelaren uit het kamp, verliep evenmin gladjes. Varend via
Panama kwam het schip in de politieke verwikkelingen.tussen de Verenigde Staten
en Noriega terecht. Tot nu toe is van schip noch bemanning iets vernomen. Al met
al is voor ongeveer f 150.000 geinvesteerd, zonder dat daar een duidelijke op-
brengst tegenover stond. Om de schuldvraag aan elkaar duidelijk te maken werd
overtuigend gedreigd met honkbalknuppels e.d.

We hebben hier een vlottend gezelschap van handelaren, die voortdurend in
de weer zijn om verdovende middelen in te voeren. De combinaties en on-
derlinge dienstverlening is per keer anders. Van gespecialiseerde dienstverle-
ning kan evenwel niet gesproken worden. Wel kunnen enige kapitaalkrachtige
geldschieters onderscheiden worden en een handelaar die door list en verraad
(ook aan de politie) poogt zijn medehandelaren eruit te dringen. De koerier
en de inkoopregelaar kunnen geen hoge kwaliteiten worden toegeschreven:
het zijn handelaartjes die naast hun zelfstandige bezigheden er ook op uittrek-
ken om de aanvoer te regelen. Ofschoon er geen aanwijzingen waren dat bij
de hier besproken zendingen de handelaren elkaar onderling opgelicht had-
den, was er niet veel onderling vertrouwen. Hoewel de waarde van de han-
delswaar niet meer dan een paar ton bedroeg, was er wel een duidelijk stre-
ven waar te nemen om de omzet te vergroten en uit te breiden. Bij deze uit-
breiding werd evenwel niet gewerkt aan een personele uitbreiding en toerus-
ting: men bleef zich behelpen met weinig vaardige oenkoekels.

Dit netwerk van misdaadondernemers verschilt wel van de netwerken van
`algemene beroepsmisdadigers', die hun bedrijvigheid van winstverwachting
naar winstverwachting verschuiven, afwisselend grote en kleine klussen op-
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knappend. De thans niet meer levende Westlandse Rolf Rasphuys was daar-
van, met zijn gehele entourage aan hele en halve beroepsmisdadigers, een
sprekend voorbeeld. Naast berovingen, `bescherming' van strandtenthouders
en soortgelijke zware feiten zette hij begin jaren tachtig ook een heroïnelijn
vanuit Maleisië op. Samen met drie andere medemisdadigers werden gewone
aangetekende poststukken via een omgekochte PTT-ambtenaar ingeklaard.
De formule werkte goed, behoudens de wederzijdse-gerechtvaardigde-
achterdocht. Rasphuys en twee van zijn kornuiten waren er meer op uit om
de initiatiefnemer te tillen (korte-termijnwinststreven) dan om een duurzame
handelsgemeenschap op te zetten. Wel werd gebruik gemaakt van een net-
werk van andere bekenden voor de doorvoer en uitvoer van de handel naar
Duitsland. Deze betrokkenen hadden ook nog andere bedrijvigheden, zoals
het exploiteren van gok- en sekshuizen. Het kapot gaan van de handel deerde
alleen de initiatiefnemer en een paar kleine straat- en caféhandelaartjes, die
evenals Rasphuys en zijn twee mededaders zwegen. De winst opgestreken en
reeds lang vergokt hebbend, bekwaamden zij zich verder in fraude, heling en
andere vormen van (kortstondige) misdadige bedrijvigheid.

Wat wij hier zien, zijn georganiseerde pogingen om aan de verdovende-
middelenhandel deel te nemen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van sociale
netwerken en gelegenheidsstructuren, die als een duurzame voedingsbodem
voor dit soort bedrijvigheden dienst doen. Afhankelijk van omstandigheden,
ondernemersvaardigheden, personele beschikbaarheid en de eigen keuze blijft
men in de handel hangen. Dit kan leiden tot een misdaadonderneming. Naar
onze indruk gelukt dit maar weinigen. De maatschappelijke achtergronden,
levensstijl en de economische nis van de `algemene rommelmarkt' waarin
men gewend is te werken, leiden eerder tot het soort korte werkverbanden,
zoals beschreven in Adler (1985, pp. 63 e.v.), hoewel laatstgenoemde in de
cirkels van intieme `dealers connections' ook nauwere en duurzamere samen-
werkingsverbanden vaststelde.

5.4.4 Illegaal gokken

Het illegale gokwezen neemt in de georganiseerde misdaad, zoals deze in de
Verenigde Staten beschreven is, een belangrijke plaats in. Naast verdovende-
middelenhandel en prostitutie wordt het beschouwd als de derde kolom van
de `ondeugdennijverheid' (vice industry). Het wordt ook beschouwd als de
meest stabiele bedrijfstak van georganiseerde-misdaadfamilies. De presiden-
tiële `talk force on organized crime' van 1967 beschouwde de gokindustrie als
de belangrijkste tak van nijverheid van de georganiseerde misdaad (Albanese,
1988). De door Anderson (1979) en Ianni en Reuss-Ianni (1972) beschreven
misdaadfamilies hadden vooral geïnvesteerd in gokondernemingen, die tegen
een laag strafrechtelijk risico een gestage opbrengst waarborgden. Ook Reu-
ter (1983) stelde vast dat gevestigde mafiafamilies een voorkeur voor een vei-
liger investering in het gokwezen voorstonden. Lindlau (1987) stelt een sterke
betrokkenheid van internationaal werkende misdaadorganisaties bij het (ook
legale) gokwezen in Duitsland vast. Er hoeft overigens niet alleen sprake te
zijn van illegaal gokken: ook casino-oplichting schijnt internationaal georgani-
seerd te zijn. Behr (1985) maakt melding van een Haagse misdadiger (gok-
baas en bordeelhouder) die wegens betrokkenheid bij een internationale ca-
sinozwendelorganisatie werd aangehouden. Als ondernemingsvorm van on-
dernemende misdadigers kan de illegale gokkerij dus moeilijk buiten beeld
blijven.
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Hoe is de situatie in Nederland? Over het illegale gokwezen als onderdeel
van `de georganiseerde misdaad' in Nederland is weinig bekend. Wellicht
komt dit door de (evenals in de Verenigde Staten) geringe aandacht, die deze
bedrijfsvorm van de politie ontvangt. Gelet op de aard van het vergrijp is dit
niet onbegrijpelijk: niet het gokken zelf is strafbaar, maar de overtreding van
de Wet op de kansspelen." Bezien vanuit de strafrechtelijke rechtshandhaving
is het illegale gokken eerder een openbare-ordeprobleem. De gokbedrijven
werken feitelijk in de openbaarheid, zij het dat zij overeenkomstig het ge-
meentelijke openbare-ordebeleid in de meeste gemeenten vanaf de openbare
weg niet als zodanig herkenbaar mogen zijn. Er zijn maar weinig gokhuizen
die niet aan de afdeling bijzondere wetten van de politie vroeg of laat bekend
worden.

Het illegale gokken levert dus de merkwaardige situatie op dat het bedrijf
per definitie onwettig is, maar toch betrekkelijk open en niet achter een wet-
tige voorgevel wordt uitgeoefend, mits dit van de straat af niet al te duidelijk
is waar te nemen. Soms is ook dat niet voldoende en volgt de gemeente het
beleid om gokhuizen niet langer dan een bepaald tijdvak te laten opereren.
Voor de bedrijfsvoering heeft dit beleid van het voorkomen van bestendiging
voor de hand liggende nadelige gevolgen voor de gokbaas: lange-termijninves-
teringen worden erdoor onmogelijk gemaakt en het voortdurend verhuizen
naar een nieuw pand schept onrust. Te verwachten is dan dat grote misdaad-
ondernemingen zich onder zo'n beleid moeilijk kunnen vestigen.

In een der onderzochte Randstadgemeenten leek dit beleid inderdaad dit gevolg te
hebben. Hoewel gesproken werd over 'gokkoningen' e.d., kon worden vastgesteld
dat het landschap van de gokondernemingen nogal van sterk wisselende aard was.
We troffen de leider van de gevreesde familie Rasphuys achtereenvolgens aan als
een `aandeelhouder' in een gokpand, als eigenaar van een volgend daarna als
portier in een ander dat afbrandde, waarna zijn plaats in de gokwereld door zijn
onfortuinlijke zoon Rolf werd overgenomen. Laatstgenoemde werd namelijk dood-
geschoten door een concurrent, die een jaar later hetzelfde lot onderging.

Zoals opgemerkt, hebben we geen overzicht van het illegale gokken in Neder-
land en het aandeel daarin van de grotere misdaadondernemers. Bij ons on-
derzoek troffen we evenwel vaak de betrokkenheid van een ondernemer bij
een gokhuis aan: een deel van Scheefdruks valsgeldhandel liep via gokhuizen,
waar sommige biljetten overigens ook wel eens tegen de bedoeling van de
gokbaas in diens (zwarte) kas belandden. Sociaal en economisch kunnen de
gokhuizen een belangrijke rol op de interne misdaadmarkt spelen. Sociaal is
het gokhuis een redelijk beschut ontmoetingspunt voor misdaadondernemers.
Economisch is het een belangrijke schakel in de `aquariumeconomie' van de
onderwereld: de ene boef verliest aan de andere, vaak op krediet zonder èch-
te zekerheid van betaling (ondanks het `incassobureau' van Ter Knockel en
Garm Graniet) met ècht, onvervalst geld!

Gelet op het hier aangeduide belang van het illegale gokwezen, hebben we
een der grotere en door de politie ook fmancieel dieper onderzochte gok-
ondernemingen in ons onderzoek betrokken.

94 Daarnaast komt de illegale gokbaas als vanzelf binnen het bereik van het belastingstraf-
recht, tenzij hij, zoals sommige hasjboeren, bereid is belastingaangifte te doen.

vs De vori ge eigenaar was doodgeschoten. Hiermee had Rasphuys sr. geen bemoeienis.
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De Geeltjesgok BV
Deze gokonderneming, zo genoemd omdat aan de meeste goktafels van het
bedrijf niet voor meer dan f 25 mocht worden ingezet, kon worden aange-
merkt als een grote onderneming. Dit betrof zowel de personeelsomvang als-
ook de omzet.
- De organisatorische leidinggevende kern bestond uit twee man: de vijftig-

jarige Gerard Zesoog en de wat oudere Harry Hoefslag. Beiden zaten reeds
twintig jaren 'in de gok' en bezaten meer dan één gokhuis en in twee ste-
den zgn. stadslotto's. Zesoog is te beschouwen als de meest invloedrijke
zakenman van het tweetal.

- Onder de twee hoofdorganisatoren stonden enige familieleden en een
buurman: Hoefslag jr., de vriendin van Zesoog, hun dochter en de neef van
Hoefslag.

- Vervolgens was er een `laag' van (ex-)gokkers en kennissen op uitvoerende
deeltaken.

- In het gokpaleis 'De Worp' waren dagelijks 120 medewerkers werkzaam.
Het aantal medewerkers in de andere gokhuizen is niet bekend. In de 'sec-
tie stadslotto' waren ten minste 250 man werkzaam (niet voltijd). Dit soort
medewerkers werd vaak geworven uit spelers die een schuld aan de orga-
nisatie hadden opgelopen: `afbetaling door dienstverlening'.

- Niet tot de organisatie behorend, maar wel van groot belang, waren de
notaris van Slingerdoor en een meelevende bankier, die de winsten naar
Liechtenstein bracht en ze daar op één der zes rekeningnummers parkeer-
de. Dit soort diensten werden door laatstgenoemde ook aan andere mis-
daadondernemers verleend, o.a. aan Scheefdruk.

Aan de hand van de loon- en andere bedrijfskosten plus de voor de onder-
nemers gereserveerde winsten kan een jaaromzet van f 145.000.000 worden
afgeleid, uitgaande van een winst-omzetverhouding van 5%. Om dit te berei-
ken werden de etablissementen van Zesoog dagelijks door gemiddeld 300
klanten bezocht. Naast deze gokonderneming en de nummerrekeningen `voor
de dorst' beschikte Zesoog over een onroerend-goedmaatschappij.

Hoewel het door Zesoog gevoerde bedrijf traditioneel tot de hier beschre-
ven misdaadmarkt gerekend moet worden, was hij zodanig uitgegroeid dat wij
hem aanvankelijk bij de bedrijfsmatige misdaad hadden ingedeeld. Voor een
groot gedeelte werkte hij ook ogenschijnlijk `wit' (maar natuurlijk per defini-
tie niet wettig): hij voerde een (gedeeltelijke) witte loonadministratie voor
zijn vaste medewerkers in 'De Worp' en droeg daarover ook netjes premie
aan het ziekenfonds en de bedrijfsvereniging af. Deze 'maatschappelijke aan-
passing' ging uiteraard niet z6 ver dat voor het voltallige personeel premies
werden afgedragen: het was in elk geval voldoende om de bedrijfsverenigin-
gen tevreden te houden en een respectabele voorgevel te verkrijgen. De 'on-
wettige gokbaas, die toch maar netjes belasting betaalt!'. Ook anderszins
poogden de ondernemers 'respectabel' te worden, door binnen de gemeenten
waar zij hun vestigingen hadden, op onroerend-goedgebied 'met beleid' te in-
vesteren. Om en nabij hun vestigingen werden openbare-ordeproblemen met
zorg vermeden. 'Als plaats van vestiging werden overigens gemeenten uitgeko-
zen die een duidelijk gedoogbeleid voerden: niet sluiten indien geen overlast,
in plaats van sluiten na drie of zes maanden ter voorkoming van blijvende
vestiging.

Door dit gedoogbeleid kon Zesoog aan de 'markt der criminelen' ontgroeien en
dreigde zich (met enige andere inmiddels aangesloten onderwereldfiguren) in de
bovenwereld blijvend in te nestelen. De inmiddels ingestelde strafvervolging wierp
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echter roet in het eten. Het imperium van Zesoog spatte uiteen en zijn medewer-
kers gingen bij nog niet door hem opgeslorpte gokhuizen werken of begonnen
voor zichzelf.

Het interessante is dat we hier uit de traditionele criminele onderwereld-
markt, niet in de laatste plaats dankzij een gemeentelijk gedoogbeleid, een
duurzame grote onderneming zien ontstaan. De `markt der criminelen', door-
gaans bevolkt door zeer vlottende ondernemers, kan onder gewijzigde rand-
voorwaarden de voedingsbodem zijn voor plotseling sterk uitgroeiende onder-
nemingen met een duidelijke innesteling in de bovenwereld, die, zoals dat
ook bij de koppelbazerij en de afvalstoffenhandel het geval was, uit eigen be-
lang en/of voor het grote geld kennelijk steeds weer meebuigt.
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6 Zaken blijven zaken

In hoofdstuk 5 hebben we een beeld gegeven van wat men gerust een dyna-
mische handelsmarkt zou kunnen noemen. Bij die beschrijving hebben we
verwijzing naar de georganiseerde misdaad vermeden. Achteraf blijkt dat
geen gemis te zijn geweest: wat gewoonlijk onder georganiseerde misdaad
kan worden begrepen, kan worden onderzocht zonder het zware begrippen-
arsenaal van de criminologie op dit gebied. De misdaadondernemingen bestu-
derend en gadeslaand, waren we ons er natuurlijk wel van bewust dat het
ging om organiserende misdadigers, die zowel binnen hun onderneming als-
ook binnen hun `economische en sociale nis' naar een zo veilig en winstge-
vend mogelijke organisatiegraad streefden. De mate waarin zij dat deden en
er ook daadwerkelijk in slaagden, liep aanmerkelijk uiteen.

Uitgaande van het marktgebied van de verdovende-middelenhandel en de
veelsoortige bedrijfsmatige misdaad kan men zich aanvullende vragen stellen,
zoals:
- Wat bepaalt de organisatievorm en grootte en wat voor organisatie is voor

de misdaadondernemer de beste (en voor de maatschappij de meest be-
dreigende)?

- Welke vorm van ondernemingsgewijze misdaad is beter georganiseerd: ver-
boden-stoffenhandel of bedrijfsmatige misdaad? Waarin verschillen beide?

- In welke mate kunnen de twee marktgebieden in elkaar groeien?
- Wat is de rol van de `markt der criminelen' in dit geheel?

6.1 Klein of groot

In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat zowel bij de verdovende-middelenhan-
del alsook bij de bedrijfsmatige misdaad de meeste ondernemingen klein van
opbouw zijn. Dit geldt vooral voor de inheemse ondernemingen. Bij de door
de etnische groepen geleide verdovende-middelenhandel troffen we grotere
geintegreerde ondernemingseenheden aan, waarbinnen krachtige gezagsver-
houdingen gelden. Daarnaast beschreven we de onderlinge marktverhoudin-
gen of samenhangen, die bij de verdovende-middelenhandel soms als in een
deltamodel georganiseerd waren. Deze handelsdelta is evenwel niet georgani-
seerd als een samenwerkingsvorm van grote ondernemers: afgezien van de
mogelijke grote geldschieter(s) konden de deelnemers niet boven een middel-
groot niveau `geschaald' worden. Deze bevindingen zijn, gelet op de uitgangs-
punten van de ondernemingsbenadering van hoofdstuk 3, op zich niet verras-
send. Zij komen ook overeen met buitenlandse veldonderzoeken (Reuter,
1983; Mieczkowski, 1983; Adler, 1985; Rebscher en Vahlenkamp, 1988).

Deze samenloop van uitkomsten roept natuurlijk de vraag op of de theore-
tische uitgangspunten en de van daaruit in .paragraaf 3.2 beschreven randvoor-
waarden van de marktomgeving hiervoor een voldoende verklaring kunnen
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geven. Daarbij dient dan tevens te kunnen worden verklaard, waarom een
klein aantal der ondernemingen wel zodanig groeide dat zij, gemeten naar
personeels- en handelsomvang, geldstromen en gebruik van voorgevelorgani-
saties, boven de andere ondernemers uitstaken. Dit geldt zowel voor de mis-
daadondernemingen op het gebied van de verdovende-middelenhandel als
voor de bedrijfsmatige misdaad.

Alvorens naar een structurele verklaring te zoeken, moeten we allereerst
op een belangrijke, hier niet onderzochte - psychologische - verklaringsbron
wijzen: de persoon van de ondernemer. Het is een gemis dat dit in het onder-
zoek buiten beeld is gebleven, aangezien de hier aangetroffen ondernemingen
zonder uitzondering uiterst afhankelijk waren van de persoon van de leider.
Hiervan hebben we slechts een glimp kunnen opvangen. Ten aanzien van de
grote ondernemers was slechts vaststelbaar dat hun marktkennis zeer omvang-
rijk was. Dit viel vooral op bij de bedrijfsmatige misdaad. De ondernemers,
zoals Goudakker, Grensdraaier, Bankknijper, de hoofdrolspelers in de vlees-
zaken en de afvalhandelaren, kenden de door hen bespeelde marktgebieden
vanuit hun economische nis technisch door en door.' Over de. meer psycho-
logische kanten van hun leiderschap is evenwel weinig te zeggen. Wij herhalen
slechts dat de erkenning van hun leiderschap niet (hoofdzakelijk) was gegrond
op geweld. Dit gold zowel voor de bedrijfsmatige misdaad als voor de verdo-
vende-middelenhandel. Eigenschappen zoals `organisatietalent' kunnen (en
moeten) we wel veronderstellen, maar zijn niet onafhankelijk uit de bronnen
af te leiden.

Een organisatorisch belangrijk verschil tussen de middelgrote en grote ver-
dovende-middelenhandel is het bij laatstgenoemde aanwezige vermogen om
de bovenwereld na te bootsen. De handel der grote ondernemingen verliep
niet onder de corsetten van een legertje van koeriers, maar achter de dek-
mantels van rechtspersonen. Zo ook hun geldstromen. Of dit succesvolle na-
bootsen de grond was van de grootte van hun handel danwel omgekeerd een
bepaalde handelsgrootte hen wel dwong om het handelsmodel van de boven-
wereld over te nemen, kan op grond van ons materiaal niet beantwoord wor-
den. Vast staat wel dat het onvermogen om binnen een bovenwereldmodel te
handelen het vrijwel onmogelijk maakt omvangrijkere goederen- en geldstro-
men te beheren. Hierbij merken we op dat dit vermogen de bovenwereld na
te bootsen het eerste vereiste is voor zelfs maar een begin van succes bij be-
drijfsmatige misdaad. De in paragraaf 5.4 beschreven markt van `criminelen'
werd juist gekenmerkt door het blijven steken op het niveau van de (zware)
onderwereld: korte-termijnoperaties zonder `bovenwereldconstructies'.

De grootondernemers wisten hun in- en uitgaande geldstromen dus wel
doeltreffend te beheren. We moeten aannemen dat dit heeft bijgedragen aan
de stabilisering van hun onderneming. De via Zwitserland, Gibraltar, de Ka-
naaleilanden en Luxemburg lopende betalingen moeten voor de buitenlandse
toeleveraars van verdovende middelen als een bron van zekerheid gegolden
hebben. Hierdoor kon de aanvoerzijde worden bestendigd, waardoor langere-
termijninvesteringen, bijvoorbeeld in de vorm van boten, de moeite waard
werden. De kennelijk ruime afzetmogelijkheden schijnen (voor zover bekend)
voor de bedrijfsgroei van minder belang te zijn geweest, hoewel er voor som-
mige stoffen wel eens een produktie-overschot leek te bestaan. In een enkele
telefoontap werd melding gemaakt van `een op de kade staand hasjoverschot'.

96 Deze kennis en vaardigheden verschillen wel van die van de wettige ondernemer, die zijn
bedrijf juist moet laten concurreren door verbetering van zijn produkt of dienstverlening.
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Voor de binnenlandse opbouw van de onderneming moet deze ruime finan-
ciële armslag en de daarmee gepaard gaande vaardigheid in bedrijfsvoering
eveneens in belangrijk mate aan de groei en bestendiging van de ondernemin-
gen hebben bijgedragen. Ofschoon niet altijd moeiteloos, konden altijd wel
de benodigde `specialisten' worden aangetrokken en betaald voor kerntaken,
zoals contacten, opslag en `witte boorden'-functies.

Het voorgaande leidt tot de aannemelijke onderzoekshypothese dat de
groei van misdaadondernemingen ten minste mede bepaald wordt door de
mogelijkheid te voldoen aan de grondeis van de bedrijfsmatige misdaad: het
vermogen om zich als een 'bovenwereldbedrijf' e gedragen. Daarbij gaat het
niet alleen om het technisch kunnen beheren van het `bedrijfskapitaal', maar
ook om plannen op langere termijn en het overzien van een vertakte handel
en een beleggingsstructuur.

Dit roept de vraag op of deze (bovenwereld)bedrijfsvorm de misdaadonder-
nemer beter beschermt tegen de beperkende invloeden van de randvoorwaar-
den van de markt dan de vlottende ondernemingen van de meer bij de `onder-
wereld' behorende bedrijfsvormen met hun middelgrote baar-geldhuishou-
dens. Weet de politie hen minder snel te pakken of hebben zij minder last
van het `sporen wissen'? Dit laatste kan in elk geval niet beaamd worden, al-
leen worden de sporen voor een deel verstopt achter de voorgevels van ande-
re bedrijven. Bovendien verschillen deze grootondernemers van de echte bo-
venwereldbedrijven waar het de breedheid van hun handelsbetrekkingen be-
treft. Zij kennen wel veel medemisdadigers, maar de feitelijke handelslijnen
zijn betrekkelijk smal, hetgeen de veiligheid van de onderneming ten goede
komt (Adler, 1985). Ook lijkt de pakkans niet veel te verschillen van de een-
voudiger werkende ondernemers, van wie de politie al jaren weet dat zij in de
handel zitten, zonder hen te kunnen pakken. Kennelijk is er binnen gelijkelijk
geldende randvoorwaarden van de markt behoorlijk veel speling in bedrijfs-
grootte. Overigens dient men deze schaalgrootte binnen de verdovende-mid-
delenmarkt te zien. Vergeleken met andere marktgebieden zijn het in feite
allemaal kleine ondernemingen. Binnen de misdaadmarkt is dit ook het geval,
wanneer men deze ondernemingen vergelijkt met de misdaadondernemingen
van de bedrijfsmatige misdaad: naar de financiële maatstaven van de waarde-
papieren- en BTW-zwendelaars of de geslaagdere koppelbazen zijn zij niet
meer dan middenstanders.

Dit vermogen het bedrijfsleven van de bovenwereld na te bootsen was bij
de andere verdovende-middelenondernemingen merkbaar afwezig. Rauw
geweld (Westfamilie), betalingsmoeilijkheden (Koeriersbrigade), zwakke onin-
gewerkte schakels in de onderneming (Hoog op 't Wad) of het te veel blijven
hangen binnen het kleine onderwereldclubje dat bereid is aan de onderne-
ming deel te nemen (Frans Hals), al deze factoren kunnen de groei naar de
stabiele bedrijfsvorm van de groothandelaren belemmeren. Hoewel we hier-
over geen gegevens hebben, is het ook aannemelijk dat het eenvoudigweg
niet kunnen omgaan met groot geld de meeste misdaadondernemers in hun
groei belemmert. Kennelijk slagen zij er niet in (of streven zij er niet naar)
geld voor herinvestering en bedrijfsuitbouw weg te leggen en worden de
opbrengsten binnen hun hedonistische cultuur snel verpatst. Een figuur als
Frans Hals hield zo weinig van zijn handel over dat hij voor een som van
f 250.000 voor een voorgenomen hasjsmokkel bij zijn medemisdadigers `met
de pet' moest rondgaan. Hierin onderscheidde zich in intelligentie. de leider
van de IGelhakers, die de opbrengsten meteen naar Luxemburg deed wit was-
sen, ook die van zijn bedrijfsdeelnemers. De eerste dingen die de misdaad-
ondernemer moet leren om zijn handel te doen gedijen, zijn enige saaie
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bovenwerelddeugden (zuinigheid) en technieken (bank en voorgevels) en een
minder exclusieve hedonistische gerichtheid op de ogenblikkelijke opwinding
van de dag. De beschrijving van de handel en wandel van de deelnemers aan
de vlottende `markt der criminelen' laat zien dat de avonturierondernemer
vaak wel over groot geld beschikt, maar dit binnen de aquariumeconomie
waarin hij zich nu eenmaal sociaal beweegt, ook weer spoedig kwijt is. Hij
treedt wel op als een beroeps, maar niet als een op een langduriger onder-
neming gerichte ondernemer. Overigens is de scheidslijn ook weer niet zo
scherp: Scheefdruk was zowel een succesvolle ondernemer op de zwarte
arbeidsmarkt alsook een belangrijke deelnemer aan de markt der criminelen.
Slingerdoor deed als algemeen zakenman een paar keer een poging een on-
derneming gaande te houden, zij het zonder langdurig succes.

Vanuit de samenleving beschouwd zijn de meest geslaagde misdaadonder-
nemers diegenen die maatschappelijk het minst wordt ervaren als `de ander',
dat wil zeggen niet op de archetypische, klassieke `onderwereldboef' lijken,
of, anders gezegd, die de voor een ondernemer noodzakelijke `bovenwereld-
eigenschappen' en het daarbij passende `nette uiterlijk' bezitten en deze weten
aan te wenden voor hun misdaadondernemingen (Van Duyne, 1988, p. 44).
Dit suggereert reeds dat de bedrijfsmatige misdaad eigenlijk per definitie een
betere vorm van misdaad ondernemen zou zijn. We stellen de beantwoording
van deze vraag even uit. In verband met de bedrijfsgrootte moeten we eerst
iets zeggen over de handelsdelta's en de etnici.

Voor zover onze gegevens reiken, bestaat een handelsdelta grotendeels uit
netwerken van kleinere, weinig kapitaalkrachtige handelaren. Gebrek aan
beheersing van vooral de aanvoer van de handelswaar en gebrek aan kapitaal
maken steeds wisselende samenwerkingsvormen noodzakelijk. Bovendien is
er door het geheimhoudingsvereiste gewoonlijk slechts zicht op de handels-
schijf waarin men werkzaam is. Hier kunnen echter twee markt-`instellingen'
belangrijke taken vervullen en op de delta een bestendigende werking heb-
ben. De eerste is de `criminele dienstverlening', zoals de inklaarders bij de
douane. Wie daarover duurzame beschikbaarheid heeft, kan een schakel van
de ongewisse aanvoer veilig stellen. In feite breidt hij daarmee zijn handels-
gebied uit naar een vóórliggende marktschijf. De tweede is van groter belang:
de kapitaalverschaffer, in onze termen: de stille vennoot. Deze kan binnen de
handelsdelta een sturende en bestendigende werking hebben, zonder dat hij
een grote organisatie zoals Deatroop of Bayer behoeft op te tuigen. Door zijn
geld heeft hij meer beschikbaarheid over medehandelaren en over marktschij-
ven. Hierdoor ook heeft zin eigen beschikbaarheid voor anderen weer een
hogere `nuttigheidswaarde'. Zijn plaats in de handelsdelta verschaft hem
bovendien een moeilijk aantastbare stelling, doordat de lijn van de gepleegde
feiten naar zijn rol in het geheel van de handel strafrechtelijk gezien een vrij
lange is geworden. Dit verschaft hem zowel de roep van onaantastbaarheid
alsook een duurzaamheid, noodzakelijk voor bestendiging en uitbouw van zijn
invloed in de handelsdelta.

De afhankelijkheidsverhoudingen binnen een handelsdelta zijn nog ondui-
delijk. Voor zijn werking is de delta niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van
één of meer grote geldschieters of gelegenheidsverschaffers. Daarvoor zijn er
te veel deelnemers. Anderzijds behoeft ook de misdaadonderneming voor zijn
handel niet noodzakelijk van de handelsdelta afhankelijk te zijn, indien hij

m Albini (1975) en Ianni (1973) spreken in termen van een meer of minder grote `patronage'
of kring van afhankelijken en begunstigden.
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erin slaagt een volledige aan- en afvoerlijn te beheersen. Maar de meeste
misdaadondernemingen hebben slechts een deel van zo'n totale handelslijn in
handen: zij moeten genoegen nemen met één of meer marktschijven, die zij
duchtig proberen af te schotten (Rebscher en Valentin, 1988: Abschottun-
gen). Dit leidt tot een afhankelijkheidsverhouding met andere ondernemin-
gen, die weer andere marktschijven beheersen en op hun beurt ook weer af-
hankelijk zijn.

De handelsondernemingen der etnici wijken in een aantal opzichten van
het voorgaande af. In grote lijnen kan gesteld worden dat zij hun eigen
markttradities ook op het gebied van de verdovende-middelenhandel meene-
men. Anders gezegd: zij kopiëren hun bovenwereld, uiteraard met de nodige
aanpassingen aan de omringende economie. Op zichzelf niet opzienbarend:
de Europese misdaadondernemers werken (zonder dat dit opvalt) evenzeer
binnen hun eigen omringende markttradities en hebben eigen (westerse) bo-
venwereldvoorbeelden. Deze niet-Europese traditie dient echter wel in de in-
terpretatie van wat uit de gegevens kan worden afgeleid, te worden verwerkt.
Men hoede zich om achter `mannen van aanzien' al te gemakkelijk `maffia's'
te projecteren. Belangrijker zijn vier voor een etnische misdaadonderneming
kenmerkende, marktvoorwaarden:
- zekerheid van gestage aanvoer en afzetmogelijkheden door hun betrekkin-

gen met landgenoten in de produktiegebieden en een verdeelnetwerk via
hun landgenoten in West-Europa;

- beschikbaarheid over voldoende betrouwbare (familie)leden, over wie een
van binnenuit aanvaard gezag kan worden uitgeoefend;

- hiermee samenhangend, het kunnen beschikken over een volledige markt-
keten in plaats van over marktschijven, die in een delta wel nuttig, maar
binnen een familielijn waarschijnlijk omslachtig of in elk geval overbodig
zijn;

- culturele en taalkundige afscherming, waardoor deze gemeenschappen van
etnische ondernemers zich veiliger voelen tegenover de voor hen vreemde
overheid. Hierdoor wordt het investeren in een integrale handelsketen ook
de moeite waard.

Uit het bovenstaande volgt dat de etnische misdaadondernemingen voor hun
succesvolle uitgroei ' niet de Europese bovenwereld hoeven na te bootsen:
geldstromen worden intern verzorgd en vervoer is in eigen hand (met uitzon-
dering van de Colombianen). Financiële en juridische raadgevers treft men
bij hen zelden aan, hoewel de Colombianen hier te lande duidelijk in geval
van vervolging hun eigen vaste advocaten hebben.

De bedrijfsmatige misdaad is in het bovenstaande weer even uit het zicht ver-
dwenen. Wel hebben we de hypothese geformuleerd dat een geslaagde, groot-
schalig werkende verboden-goederenhandelaar ten minste over enige vaardig-
heden van een bedrijfsmatige misdadiger moet beschikken. Moet de laatst-
genoemde over méér, of iets anders beschikken?

98 Er waren op laag niveau wel onderwereldcontacten met tal van figuren, maar op grond van
de beschikbare gegevens konden deze niet worden uitgelegd als voor de onderneming
wezenlijke handelsbetrekkingen.
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6.2 Bedrijfsmatige misdaad en verboden-goederenhandel

Allereerst moet in het licht van de boven besproken hypothese worden opge-
merkt dat de scheidslijn tussen ondernemingsgewijze bedrijfsmatige misdaad
en de grote verdovende-middelenhandel (van niet-etnici) uiterst dun is gewor-
den. We hebben ook gezien dat een aantal der bedrijfsmatige-misdaadonder-
nemers verdovende-middelenantecedenten had of ten tijde van hun zwendel-
ondernemingen ook nog een verdovende-middelenhandel had lopen Y Dit zou
erop kunnen wijzen dat deze twee marktgebieden op ondernemersniveau al-
lerminst te scheiden zijn. Is er sprake van een in elkaar groeien?

Het op ondernemersniveau samengaan van beide takken van handel of de
voor beide geldende vereisten betekent desondanks niet dat er markttechnisch
geen wezenlijke verschillen blijven bestaan. Hierdoor zijn niet alle voor de
verboden-goederenhandel te ontwerpen modellen op de bedrijfsmatige mis-
daad van toepassing.

Het geringste onderscheid met de verboden-goederenhandel treffen we
aan bij de bedrijfsmatige-misdaadondernemingen, die met echte `marktwaar'
aan een behoefte voldoen: dienstverlening op de arbeidsmarkt, goedkope
goederen afkomstig van EG- en belastingzwendel en onwettige afvalstoffen-
handel. Evenals met verdovende middelen het geval is, is hier sprake van een
maatschappelijke vraag en een daaruit voortvloeiend afzetgebied waarop de
onderneming zich richt en de noodzaak van aanvoerbeheersing: zwarte ar-
beidskrachten, de - wettige - marktgoederen. Bij de afvalhandel dient omge-
keerd de onwettige afvoer, zoals verboden stortplaatsen/verbrandingsinrich-
tingen, beheerst te worden.

Terstond echter dringen zich de verschillen op. Deze zijn vooral gelegen in
de gemakkelijke beheersing van de aanvoerkant. Arbeidskrachten, video's
noch vlees zijn immers verboden en voorts in voldoende mate beschikbaar.
De ondernemingsinspanning richt zich dan ook op de afnamezijde en de
daarv6ór liggende wettelijk ogende constructies, waardoor de winst wordt
geschapen en veilig gesteld. De afnamezijde is gelegen in de bovenwereld, die
de aangeboden (goedkopere) goederen en diensten gretig afneemt en daar-
mee een (kwaadaardige) symbiose met de bedrijfsmatige misdaad aangaat.
Zonder een minimum aan gedoging of medewerking heeft de bedrijfsmatige-
misdaadondernemer geen markt. We hebben gezien dat deze symbiose van
overheidszijde een ondubbelzinnig misdaadbevorderende factor is, waardoor
de misdaadondernemer méér dan slechts een paar grote slagen kan slaan.

Een tweede verschil is gelegen in de wijze waarop de winst gemaakt wordt.
De verboden-goederenhandelaar is in feite een heel `klassieke' marktdeelne-
mer, die uit het verschil in aan- en verkoop minus de kosten zijn winst moet
maken. De hier bedoelde handelaar in wettige goederen en diensten maakt
zijn winsten door het plegen van zodanige wetschendingen dat anderen in fei-
te zijn winst betalen: de belastingdienst, bedrijfsverenigingen en de EG. In de
particuliere sector wordt de eerlijke handel weggeconcurreerd of ook in de
onwettige bedrijfsvoering geduwd. Bij de afvalstoffenhandel is dit moeilijker
aanwijsbaar: het gelag wordt door de burger op een andere wijze betaald. In
Valenhaghe was het grondwater zwaar vervuild, was de drinkwatervoorziening
aangetast en moest er een kleuterschool worden afgebroken. Deze winstbron
brengt bijzondere ondernemingsvoorzieningen met zich mee, die per wettelij-

99
Wanneer een fraudeur dit soort antecedenten blijkt te hebben, duidt de politie hem opeens
aan als `crimineel', een klasse waartoe de bedrijfsmatige misdadiger kennelijk niet behoort.
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ke marktregulering nogal kunnen verschillen. Was bijvoorbeeld het knelpunt
bij de hasjiesjgroothandelaar de aankoop en het vervoer, bij de koppelbaas
en de BTW-zwendelaar zit het knelpunt midden in zijn bedrijfsvoering: de
opeenvolging van BV's die gedoemd zijn één voor één te ploffen. De bedrijfs-
matige-misdaadonderneming moet daarom op de daartoe bestemde bedrijfs-
onderdelen noodzakelijkerwijs aan de oppervlakte komen: men ontdekt niet-
voldane afdrachten (premies/loonbelasting, BTW) of ten onrechte ontvangen
subsidies. De ondernemer zelf moet echter achter zijn haag van rechtsperso-
nen. en stromannen verborgen blijven. De verboden-goederenhandelaar daar-
entegen moet voor de wet in al zijn doen en laten verborgen blijven. Zelfs als
hij werkt achter de voorgevel van rechtspersonen, dan nog is de voorgevelhan-
del slechts een dekmantel. De EG-fraudeur handelt in echt vlees, dat voor
hem een werkelijke prijs heeft. Voor de verdovende-middelenhandelaar is
datzelfde vlees een verpakkingsmiddel, dat alleen in bevroren toestand (geur)
van belang is.100

De droomgoudhandelaren en flessentrekkers hebben strafrechtelijk in feite
slechts met één marktzijde te maken: de (bedrogen) vraagzijde. Eén of meer
der bedrogen klanten komen vroeg of laat bij de politie om aangifte te doen,
hetgeen ontmanteling van de onderneming tot gevolg heeft. De. op klanten-
bedrog gegronde handel is per definitie nog meer een 'afbrandhandel' dan de
BTW- of EG-zwendelaar. Op het eerste gezicht staat deze stand van zaken
een duurzaam werkende misdaadonderneming in de weg. De bevindingen
maken zo'n stellige gevolgtrekking onzeker, vooral wanneer we niet kijken
naar de plof-BV's, maar naar de daarachter samenwerkende boeven. Hier-
voor zijn twee belangrijke randvoorwaarden aan te wijzen. In de eerste plaats
blijkt de bovenwereld, zoals al opgemerkt, meer dan gewillig de voor een
zoet prijsje aangeboden waren af te nemen. Een tweede belangrijke maat-
schappelijke randvoorwaarde is gelegen in de gebrekkige rechtshandhaving
tegenover deze ondernemers. De bedrijfsonderbreking ten gevolgde van ver-
volging en veroordeling zijn vanuit de ondernemer bezien wel lastig, maar
vormen geen altijd ernstig te nemen bedreiging. Moge een der vele voor-
gevels afgebrand zijn, de gewoonlijk slechts voor korte tijd van zijn vrijheid
beroofde ondernemer1 ' weet dat achter nieuwe gevels de onderneming zon-
der veel kosten kan worden hervat102 met dezelfde, inmiddels als slechts te
vermijden ervaren, overheidsbelemmeringen. Het belangrijkste beginkapitaal
bestaat uit connecties binnen de malafide handelsgemeenschap, niet in de
eerste plaats uit geld. Hierin verschilt de verdovende-middelenmarkt, vooral
op het lagere niveau, van deze tak van de bedrijfsmatige misdaad. Met weinig
begingeld kan de verdovende-middelenhandelaar slechts vanuit een kleinhan-
delaarspositie gaan werken. De bedrijfsmatige misdadiger daarentegen begint
met een gering startkapitaal meteen een `groot' bedrijf, wil hij geen scharre-

100 Ook hier kunnen de gemaakte onderscheidingen gemakkelijk vervagen: Timur Lenks neef
had een winkel met goedkope textielwaren (T-shirts e.d.). Vermoed werd dat hij de 'dek-
mantelgoederen' in zijn winkel afzette. Ook is het voorgekomen dat de smokkelwaar werd
ingevroren in vis of vlees, die wel voor de wettige handel bestemd was.

tot Zo dit al gebeurt: slechts onder bijzondere omstandigheden volgt na verhoor en eventuele
inverzekeringstelling de bewaring en gevangenhouding.

102 Soms wordt het bedrijf in de gevangenis ook voortgezet (Rozema, 1989). Het in stand hou-
den van het bedrijf gedurende de vrijheidsbeneming wordt als resocialiserend opgevat, het-
geen voor de door rampspoed afgegleden ondernemers ongetwijfeld juist is. In beginsel is
deze mogelijkheid dus positief te waarderen, zolang er maar geen mogelijkheid wordt gebo-
den voor handel drijven door de misdaadondernemer.
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laar blijven: hij moet immers groot lijken, wil hij een behoorlijk winstgevende
marktplaats (aanzien en vertrouwen) kunnen veroveren. Wie in schone schijn
handelt, handele niet in kleine schijn.`

De onlangs opduikende misdaadondernemer in de afvalstoffenmarkt ver-
schilt op een aantal punten van de andere bedrijfsmatige misdadigers. Het
knelpunt van zijn onderneming zit niet zozeer midden in zijn bedrijfsvoering
(hoewel daarin ook van alles vals is), maar letterlijk in het water en op en
onder de grond: de plaatsen waar hij zijn gif goedkoop loost/stort, zijn voor
hem zowel de winstbronnen alsook zijn gevaarpunten. Het knelpunt is dan
van tweeërlei aard. Hij moet in de eerste plaats beschikken over ontdoenings-
plaatsen, van welke de ondernemers ook weer bereid moeten zijn aan het
bedrog mee te doen. In de tweede plaats moet het gif voor de burgerij (of de
plaatselijke overheid) niet al te snel verontrustend aan de oppervlakte komen.
Zolang dat bij de hier onderzochte gevallen niet het geval was, konden de af-
valhandelaren voor hun bedrijfsvoering min of meer rekenen op een lethargi-
sche, inerte, al dan niet te kwader trouw zijnde overheid. Hierdoor waren de
voor spoedige afbranding bestemde plof-BV's minder nodig. Wel werd ge-
bruik gemaakt van stroman-directeuren van de feitelijk in eigen handen zijn-
de vervoersmaatschappijen, waardoor wel de aansprakelijkheid werd verlegd.
Dit was echter anders dan de reeks van plof-BV's van de koppelbazen of fles-
sentrekkers, die achtereenvolgens moesten failleren, zodra schuldeisers daad-
werkelijk tot invordering overgingen.

In het bovenstaande is gesproken over een handelsgemeenschap binnen de
bedrijfsmatige misdaad en over de handelsdelta binnen de verdovende-midde-
lenhandel. Hun overeenkomsten en verschillen zijn daarbij onvoldoende dui-
delijk geworden. Zijn zij in feite geen variaties binnen twee verschillende
handelsgebieden? Het bronnenmateriaal staat ons helaas niet toe hierover
harde uitspraken te doen. Naar onze mening is er wel een, door de aard van
de handelswaar, bepaald verschil. Binnen de verdovende-middelenmarkt gaat
het om werkverbanden die van belang zijn voor de verschillende afhandelings-
stappen ('van schijf naar schijf) van een verboden-marktgoed. Bij de bedrijfs-
matige misdaad treffen we dit soort afgeschotte werkverbanden tijdens de af-
handelingsketen vrijwel niet aan (uitzondering Belgotrans BV). Hier is eerder
sprake van een netwerk van individuen, waarvan de leden in wisselende bezet-
ting met elkaar nieuwe projecten opzetten en daarbinnen samenwerken. Dit
wil nog niet zeggen dat de deelnemers als één ploeg samenwerken: de mate
van geinformeerdheid bijvoorbeeld is beslist niet gelijkelijk over de leden
verdeeld. Maar ieder weet wel voor wie hij werkt en hoe de onderneming in
grote trekken in elkaar zit. Dit verschilt van het werken in een handelsdelta,
waarin de ondernemer zich alleen bekommert om bijvoorbeeld de in- of de
doorvoer, waarna voor hem de handel en de wetenschap van de verdere af-
handeling af is.

In hoeverre dit soort handelsgemeenschappen zich ontwikkelt tot meer dan
ad hoc samenwerkingsvormen en door herhaalde samenwerking een werk-
zame duurzaamheid verkrijgt, dient nog onderzocht te worden. De misdaad-
loopbaan van. bijvoorbeeld A. Aequi en zijn companen in Quatre Mains I en II
en van de geldschieter in de Belgotrans BV en de Regenboogvlucht, wijzen wel
enigszins in deze. richting. Hiertegenover staan de wisselvallige lotgevallen van

100 Ook de beschikbaarheid van de malafide afzetmogelijkheden in de bovenwereld speelt een
minder zwaarwegende rol: de misdadigers maakten zich over die beschikbaarheid duidelijk
niet al te veel zorgen.
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Scheefdruk en Slingerdoor. Deze lieten zien dat de binnen zo'n handelsge-
meenschap jarenlang werkende ondernemers ondanks hun brede kennissen-
kring niet zo snel duurzame werkverbanden (kunnen of willen) vormen.
Naast de andere randvoorwaarden is daar waarschijnlijk een breder en op
langere termijn geldend gemeenschappelijk handelsbelang voor nodig, zoals
dit bij de koppelbazerij het geval was. Anders dan bij zijn andere onwettige
bedrijvigheden wist de `marktstruiner' Scheefdruk binnen de koppelbazerij
wel een langdurig en uiterst winstgevend werkverband gaande te houden.
Men denke aan de noodzaak van een facturenstroom, het over en weer inle-
nen van personeel en het doorschuiven van G-rekeningen. In de afvalhandel
is er sprake van het gebruiken van elkaars (onwettige) stortplaatsen en afval-
stromen (vermenging van huisvuil met chemisch afval).

We zien dus markttechnisch wel verschillen met de verdovende-middelen-
handel. Toch blijken er ondernemers te zijn die op beide markten bedrijvig-
heden ontplooien. Is er derhalve sprake van een in elkaar groeien? Of ver-
schuiven sommige verdovende-middelenhandelaren hun activiteiten naar de
winstgevender en veiliger bedrijfsmatige misdaad, en weer terug wanneer zij
vooral snel geld nodig hebben? Het in elkaar groeien lijkt ons voorshands
een te ver gaande gevolgtrekking, die door het materiaal niet voldoende ge-
dragen kan worden. Voorlopig houden we het erop dat beroepssmokkelaars
gemakkelijk kunnen overstappen van verdovende-middelensmokkel naar EG-
of BTW-smokkel. Een deel van de vaardigheden hebben ze in elk geval vast
in huis.

Tenslotte zij gewezen op de voor vele vormen van bedrijfsmatige misdaad
benodigde juridische/fiscale ondersteuning, die op deze markt een belangrij-
ke, zo niet voor het succes doorslaggevende rol blijkt te spelen. Een gelijk-
soortige innige samenwerking werd bij de verdovende-middelenhandel slechts
bij uitzondering vastgesteld. Daarnaast vereiste vooral de grootschalige zwen-
del in waardepapieren en EG-fraude een grondige kennis van handelstechnie-
ken in binnen- en buitenland. Vaker dan bij de verdovende-middelenhandel
het geval was, troffen we bij deze handel -naast gemelde juridische exper-
tise - behoorlijk goed ingewerkt en intelligent personeel aan.

De functie van de witwasserijen voor alle vormen van onwettige handel
(als een vorm van bedrijfsmatige misdaad) is wel vastgesteld, maar het aantal
gevallen is naar onze mening nog te gering om daaruit gevolgtrekkingen te
kunnen maken. Enige grote verdovende-middelenhandelaren beschikten over
middelen om hun geld zelf wit te wassen. Bij de meesten van hen vermeldden
de bronnen niets over uit de handel en dagelijkse besteding gespaard geld,
dat van voldoende omvang was om te doen wit wassen. Aan de hand van de
Pakistaanse witwasserij werd wel beschreven, hoe de plaatselijke `baar-geld-
economie' zijn illegale weg naar het thuisland vond. Deze beschrijvingen op
het gebied van de misdaadopbrengsten geven onzes inziens duidelijk het
belang van een `geldstroomonderzoek' aan. Het wit wassen van misdaadgeld
gaat gepaard met zodanige schijnhandelingen en valse constructies dat het
een eigen vorm van bedrijfsmatige misdaad oplevert, overigens afhankelijk
van het land van plegen (Bernasconi, 1987). Voorspelbaar is dat de aard van
het misdrijf zeker een handelsgemeenschap aan het licht zal brengen: niet al-
le, maar zeker de eerste schakels in de keten weten of behoren te weten dat
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het wit te wassen geld van misdrijf (belastingontduiking daarbij inbegrepen)
afkomstig is.100

6.3 Verscheidenheid van modellen

In de inleiding hebben we al gewezen op het gevaar van het opleggen van
een te eenvoudig begrippenraamwerk op een veelzijdige werkelijkheid. In
onze speurtocht hebben we een boeiend palet aan soorten misdaadonderne-
mingen ontmoet. Daarbij hebben we vanzelfsprekend ook gepoogd indelingen
te maken: ondernemers volgen bepaalde schijnbare succesformules of worden
door de aard van de handel of door omgevingsfactoren in bepaalde banen ge-
leid. Dit alles laat evenwel nog een rijke staalkaart aan mogelijkheden over.
Naar onze mening zijn deze `formules' en handelspatronen dan ook niet
onder één noemer samen te brengen. Met één enkel model komt men niet
uit de voeten. Zelfs met het ontwerpen van meer modellen stuit men op het
probleem van de (on)volledigheid en de overlapping: ondernemingen kunnen
buiten ieder tot nu toe gangbaar patroon gaan werken danwel achtereenvol-
gens of (op verschillende marktgebieden) tegelijkertijd binnen verschillende
modellen vallen. Bij gebrek aan voldoende breed empirisch materiaal kunnen
wij dit ordeningsprobleem hier niet oplossen. Bij verder onderzoek dient er
echter wel rekening mee gehouden te worden.

Binnen de door ons bestudeerde misdaadondernemingen kunnen we de
volgende onderscheidingen aanbrengen:
- Vaste investeringsondernemingen. Hierbij gaat het om ondernemingen met

een omvangrijke goederen- en geldstroom, waardoor geinvesteerd moet
worden in vervoermiddelen (bv. voor de omvangrijke lijst II-goederen, de
omvangrijke cocaïnezendingen en grote vleespartijen), opslagruimtes en
`bovenwereld'-structuren, zoals rechtspersonen en kantoorruimtes (waarde-
papierenzwendel). Het verschil tussen grote verdovende-middelenhandel
en bedrijfsmatige misdaad is in zoverre klein dat de eerstgenoemde groot-
handel niet zonder de `technieken' van de bedrijfsmatige misdaad kan func-
tioneren.

- Marktkoopmansondememingen. Hierbij gaat het om kleine kernonderne-
mingen, die het zonder structurele investeringen kunnen stellen. Evenals
bij de marktkoopman kunnen de wisselende goederenstromen met geim-
proviseerd of beschikbaar materieel worden afgehandeld, terwijl de baar-
geldhuishouding geen `bovenwereldvoorziening' behoeft. Het merendeel
van de verdovende-middelenhandel lijkt in deze categorie te vallen. De be-
drijfsmatige misdaad is hier moeilijker te plaatsen, met uitzondering wel-
licht van kleinere vormen van flessentrekkerij.

- Handelsdelta's. Hier is sprake van een vertakt marktlandschap. De verschil-
lende onderdelen van de goederenafhandeling verlopen schijfsgewijs, waar-
bij ingehuurde `specialisten' of kleine dienstverlenende ondernemers één of
meer schijven in de afhandeling voor hun rekening nemen. Het handelsdel-
tamodel sluit de deelname van grote ondernemers of marktkoopmans-
ondernemingen niet uit. Het functioneren van de bedrijfsmatige misdaad is
in dit model moeilijk te plaatsen.

104
Dit behoeven niet noodzakelijkerwijs de banken te zijn. Bernasconi (1988) merkt op dat in
Zwitserland tegenover de banken de herkomst van het geld versluierd wordt.
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- Handelsgemeenschappen. Hier gaat het meer om ondernemersnetwerken,
waaruit samenwerkingsverbanden voor nieuwe misdaadondernemingen ge-
vormd kunnen worden. De aard van de gevormde misdaadonderneming
kan vervolgens in een der voorgaande modellen vallen. De handelsgemeen-
schappen kunnen bijvoorbeeld in de vorm van financiering ook een dienst-
verlenende rol vervullen. In beginsel vormen zij een beschikbaarheidspool,
van waaruit de ondernemer zijn bedrijvigheid op langere termijn steeds
weer kan voortzetten.

- Handelsketens. De ondernemingen binnen een handelsketen beschikken
over een min of meer gesloten lijn vanaf het uitvoerland van de verboden
goederen tot aan het land van afzet. Deze integrale beschikbaarheid is
vooral kenmerkend voor de door etnici geleide ondernemingen, die zowel
in het uitvoerende thuisland, langs de vervoerslijn alsook in het afzetland
(familie)deelnemers hebben. Afhankelijk van de cultuur en handelstraditie
van het thuisland kunnen hier grote verschillen worden vastgesteld, zoals
het dreigende `centrale' gezag vanuit Pakistan tegenover de kleinere han-
delaren alhier en de Turkse familie- en geboortestreeknetwerken, met hun
onderlinge bloedige veten.

Zoals gezegd, de handel is te veelzijdig en wendbaar om volledig binnen een
aantal modellen te kunnen worden gevat. Dit is in overeenstemming met het
eerder vastgestelde gedecentraliseerde karakter van de markt en de grote ge-
bondenheid van de onderneming aan de ondernemer. In deze gebondenheid
ligt ook de gezagsverhouding besloten. Deze was bij de door ons onderzochte
ondernemingen in de meeste gevallen op daadwerkelijk gezag en niet op ge-
weld gegrond. Belangrijker voor het succes van de onderneming lijkt ons de
vrijwillige invulling van de taken en rollen binnen de onderneming en de
vaardigheid zich aan de onregelmatigheden in de goederenstroom aan te pas-
sen. Hierdoor maken de misdaadondernemingen zo'n veranderlijke en moei-
lijk vatbare indruk.

Dit laatste geldt vooral voor de `markt der criminelen', waaruit de meesten
voortkomen (en vaak weer naar terugkeren). We zagen daar een vlottend
ondernemerschap, dat in de hier ontvouwde ondernemingsbenadering alleen
maar als de `onderrand' van onze theorie was te beschouwen. Om een aantal
redenen is deze `onderrand' van steeds in beweging zijnde ondernemers van
groot belang voor het begrijpen (en bestrijden) van het ontstaan van misdaad-
ondernemingen.
- Allereerst, omdat deze `laag' van kleinere misdaadondernemers de `wer-

vingspoel' vormt voor (a) het opstijgen van de besten tot nieuwe leiders van
misdaadondernemingen en (b) het startkapitaal aan menselijk personeel.

- In de tweede plaats, omdat deze poel van tot `klusjes' bereidvaardige mis-
dadigers de noodzakelijke personeelsruimte voor ad hoc uit te voeren
taken vormt.

- In de derde plaats is het ook de sociale laag, waarnaar de opgestegen mis-
daadondernemer bij falen weer terugkeert; vaak slechts tijdelijk om er met
behulp van deels oude en deels nieuwe hulpkrachten (zijn portefeuille aan
connecties) weer uit op te stijgen.

Het moeilijker te omschrijven sociaal-psychologische klimaat waaruit deze
ondernemers voortkomen, is zeker niet minder belangrijk voor het begrijpen
van de stijl en wijze van het ondernemerschap, vooral op het punt van zijn
wendbaarheid en aanpasbaarheid aan nieuwe economische mogelijkheden en
het ondervonden politie-optreden.
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7 Besluit

Het belang van deze empirische beschrijving voor de praktijk van de vervol-
ging en opsporing is hier nog niet aan de orde geweest. Hoe kunnen deze
kennis en de hierop aansluitende vervolgonderzoeken doorwerken op de stra-
tegieën en tactieken van- de politie en het openbaar ministerie? Daargelaten
dat iedere kennis die mythe- en legendevorming voorkomt, reeds nuttig is,
kunnen de bevindingen van de hier gevolgde `ondernemingsbenadering' van
praktische invloed zijn. Daarbij denken we vooral in strategische termen.

In de eerste plaats komt het ons voor dat de strafrechtelijke aanpak van
ondernemersgewijze misdaad niet langer gevoed kan worden door denkbeel-
den over dè georganiseerde misdaad. Misdaadondernemingen blijken klein en
wendbaar te zijn en in veel gevallen goed in te spelen op de wisselende rand-
voorwaarden, die voldoende vooruitzicht op winst bieden. De wendbaarheid
van de misdaadondernemingen zal zijn evenbeeld moeten krijgen in de wend-
baarheid van de strafrechtelijke aanpak. Zo zullen de ondernemingen die met
een `bovenwereld'-front werken, niet alleen met de `klassieke' politiemetho-
den, maar ook met financiële onderzoekmethoden moeten worden aangepakt.
Hieraan wordt door de oprichting van de Bureaus Financiële Ondersteuning
reeds in toenemende mate aandacht gegeven.

Deze financiële aandacht dient evenwel niet uitsluitend een zaak van de politië-
le opsporing te zijn. Ook de belastingdienst en de uitvoeringsorganen van de so-
ciale zekerheid behoren hierin een taak te hebben. Zo is het voor de burger
storend voor zijn rechtsgevoel en voor de misdadiger een blijk van een niet em-
stig te nemen overheid, wanneer hij met een vorstelijk inkomen en een opzichtig
vertoon van welstand zijn uitkering komt ophalen. Evenzo storend is de bevin-
ding dat een hier niet afzonderlijk beschreven verdovende-middelenhandelaar
jarenlang onbekommerd zijn inkomsten uit zijn onwettige handel o geeft en op
zijn omzet de kosten voor zijn koeriers in mindering mag brengen.'

De financiële aanpak van misdaadondernemers dient niet alleen gericht te
zijn op de aantoonbare winsten van hun onderneming, maar ook op hun `Um-
welt', waarin zij hun vermogen proberen te `parkeren', zoals stromannen, op
wiens naam onroerend goed wordt weggezet. De stapsgewijze fiscale aanpak
van dit soort `parkeerhavens' doorbreekt het patronageschap van de onder-
nemer en kan voor hem de personele beschikbaarheid verminderen: `Als je
voor hem iets doet, krijg je er last mee'.

De bestrijding van de ondernemingen binnen een handelsdelta zal een
andere strategie vereisen. Handelsdelta's zullen altijd wel blijven bestaan.
Echter, voorkomen moet worden dat afzonderlijke ondernemers een te grote

105 Naar de letter van de belastingwet is dit overigens geheel in orde. Naar de geest van een
integrale rechtshandhaving moet dit de burger evenwel moreel twijfelachtig voorkomen.
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invloed krijgen op de handelsstromen. Door de grote afstand tussen hun lei-
dende positie en de strafbare feiten wordt dit soort ondernemers strafrechte-
lijk steeds moeilijker aantastbaar. Bestendiging van invloedposities in een
handelsdelta kan inderdaad leiden tot een misdaadonderneming die zonder
als personele organisatie zelf uit te groeien, overal handelsbelangen schijnt te
hebben. `Hij zit overal achter, en iedereen werkt voor hem', is het beeld dat
ontstaat. Uiteraard kan een vermogensaantasting ook hier leiden tot een ver-
zwakking van de ondernemerspositie in de delta: hij heeft eenvoudigweg min-
der geld om zijn invloed in belangrijke handelsschijven te doen gelden.

In de tweede plaats brengt de ondernemingsbenadering met zich mee dat
er meer moet worden geïnvesteerd in het versplinterd houden van de markt
en het voorkomen van gevestigde handelsposities, hetgeen ook voortvloeit uit
het in het eerste punt gestelde. Concreet komt het erop neer dat voorkomen
wordt dat er rustgebieden ontstaan, waarin door misdaadondernemers op
langere termijn geïnvesteerd kan worden.

In de derde plaats zal bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de
verhouding van de verboden-goederenmarkt ten opzichte van de bedrijfsmati-
ge misdaad. Daarbij dient te worden bedacht dat de kosten-batenverhouding
in de bedrijfsmatige misdaad veel gunstiger is, wat `ingroei' in de laatstge-
noemde bedrijfstak aantrekkelijk maakt voor de geslaagde ondernemers van
`klassieke' misdaad. Gelet op de veel moeizamere opsporing, vervolging en
berechting, ligt hier een bijzonder aandachtspunt.

Ten vierde zal de bestrijding van de ondernemingsgewijze misdaad zich
moeten richten op voorkoming van ingroei in de bovenwereld. Dit geldt met
name voor de bedrijfsmatige misdaad, die immers verscholen achter en met
behulp van die bovenwereld opereert. Een verstrengeling van belangen tussen
misdaadondernemers en wettige ondernemers verschaft de eerstgenoemden
niet alleen betrouwbare bruggehoofden, zij leidt ook tot de vorming van
moeilijk aanpakbare, duurzame handelsgemeenschappen. Deze beschikken
ten opzichte van de opsporing en vervolging niet zelden over een aanmerke-
lijk juridisch overwicht. Feitelijk is op dit gebied geen succesvol ondernemer-
schap te vinden, zonder daadwerkelijke steun van rechtsgeleerde en financiële
raadgevers. Bovendien gaat het daarbij spoedig om internationale handels-
gemeenschappen, met alle daarbij behorende belemmeringen voor de straf-
rechtelijke aanpak.

Een bijkomende misdaadbevorderende randvoorwaarde is de houding van
de gedecentraliseerde overheid. Achter de misleidende en toedekkende term
`gedoogbeleid' is vaak een mengeling van onwetendheid, slordigheid, onzorg-
vuldigheid en laksheid te ontwaren, die de misdaadondernemer in staat stelt
jarenlang zijn criminele gang te gaan.

Samengevat vloeit uit het voorgaande voort dat bestrijding van de onder-
nemingsgewijze misdaad bij het stellen van prioriteiten moet uitgaan van de
doelstelling van het voorkomen van marktbestendiging.

We beseffen dat met dit onderzoek nog slechts - naar wij hopen - vruchtbare
aanzetten zijn gegeven voor empirisch onderzoek op het gebied van `de geor-
ganiseerde misdaad'. We hebben tot nu toe maar twee marktgebieden onder-
zocht en een korte verkenningstocht op de `markt der criminelen' uitgevoerd.
Wij zijn ons ervan bewust dat misdaadondernemers meer stelselmatige bron-
nen van inkomsten hebben: het gokwezen, afgedwongen bescherming, prosti-
tutie en grootschalige vervalsingen van geld en waardepapieren. Bovendien
hebben we belangrijke onderdelen, zoals de betekenis van losse misdaadnet-
werken en de `lagere' organisatievormen (de verdeelmarkt van de verdovende
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middelen bijvoorbeeld) buiten beschouwing gelaten. Voorts zijn de organisa-
tievormen van de misdaadondernemingen van minderheden nog niet in de
diepte geanalyseerd, terwijl we van witwasserijen slechts een eerste indruk
hebben gekregen. Op al deze gebieden zal het empirisch onderzoek moeten
worden voortgezet, waarbij de aandacht zich vooral zal moeten uitstrekken
naar de grensoverschrijdende vormen van misdaad: binnen een kleine markt
als Nederland kan een onderneming van enige omvang immers niet binnen
de grenzen blijven, al was het maar omdat alles wat met de grenzen samen-
hangt een onderdeel van de kosten-batenafweging is of juist de modus operan-
di uitmaakt. Tenslotte: `the proof of the pudding is in the eating', en dat is
het met struikelblokken bezaaide pad van de opsporing, vervolging en berech-
ting. Iedere `landkaart' van de georganiseerde misdaad komt uiteindelijk
slechts voor sier aan de muur te hangen, indien zij voor de gebruiker niet te-
vens een beeld geeft van de kwaliteiten van de strafrechtelijke wegen. Onder-
zoek op juist dit gebied zal binnen het onderzoekpakket dan ook niet mogen
ontbreken.
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