Samenvatting

Doelstelling en probleemstelling
Dit rapport bevat de bevindingen van de tweede ronde van de WODC-monitor
georganiseerde criminaliteit. Het doel van de WODC-monitor is om de kennis die
wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed mogelijk te
benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de georganiseerde
criminaliteit in Nederland. Grootschalige rechercheonderzoeken bieden – dankzij de
inzet van telefoontap, observatie en soms nog verdergaande opsporingsmethoden –
een unieke blik op de handel en wandel van daders. Daarom is het te betreuren dat
er tot voor kort weliswaar veel geld, tijd en mankracht werd geïnvesteerd in
grootschalige rechercheonderzoeken, maar dat de ervaringskennis die tijdens deze
onderzoeken werd opgedaan, niet systematisch werd beschreven en opgeslagen.
Daarmee werd een unieke kans misgelopen om het leervermogen van politie en
justitie te vergroten. De WODC-monitor beoogt hierin verandering te brengen door
deze ervaringskennis systematisch vast te leggen en terug te koppelen naar
personen die betrokken zijn bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in
Nederland.
Dit al langer bestaande idee om ‘de kennis van de werkvloer’ systematisch vast te
leggen, kwam in een stroomversnelling door de Parlementaire Enquêtecommissie
Opsporingsmethoden. Mede naar aanleiding van de conclusies van deze commissie
heeft de minister van Justitie besloten om het informatiebeleid met betrekking tot
georganiseerde criminaliteit te herzien. In dit verband is aan de Tweede Kamer
onder meer toegezegd om periodiek te rapporteren over de aard van de georganiseerde
criminaliteit in Nederland en de te signaleren ontwikkelingen. De WODC-monitor
georganiseerde criminaliteit vormt de concrete invulling van deze toezegging.
Een bijzonderheid is dat bij de inrichting en opzet van dit onderzoek is voorzien in
continuïteit. Het is de bedoeling om periodiek een up-to-date beeld te schetsen van
de georganiseerde criminaliteit. Vandaar dat wordt gesproken van een monitor.
De centrale probleemstelling van de monitor luidt:
Wat is de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en welke ontwikkelingen
zijn op dit gebied te onderkennen?

Het onderzoek richt zich dus niet op de omvang maar op de aard van de georganiseerde criminaliteit: Wie zijn de daders? Hoe werken zij samen? Hoe gaan zij te
werk? Op welke manier spelen zij in op de mogelijkheden die hun omgeving hen
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biedt? Hoe schermen zij zich af tegen risico’s? Wat verdienen zij aan hun illegale
activiteiten en waaraan besteden zij dit? Antwoorden op dergelijke vragen zijn van
buitengewoon groot belang voor een gefundeerde bestrijding van georganiseerde
criminaliteit.
Onderzoeksopzet
Zoals gezegd bevat dit rapport de bevindingen van de tweede ronde van de WODCmonitor georganiseerde criminaliteit. In 1999 verscheen de eerste rapportage, die in
hoofdzaak was gebaseerd op de beschrijvingen en analyses van 40 grootschalige
opsporingsonderzoeken, aangevuld met ruim 100 beknopte casusbeschrijvingen,
92 vertrouwelijke rapportages en interviews met deskundigen. Voor het samenstellen van het tweede rapport zijn opnieuw 40 opsporingsonderzoeken naar
georganiseerde criminaliteit geselecteerd. Ook zijn de rapportages van de strafrechtelijk financiële onderzoeken (SFO’s) van de eerste groep van 40 zaken
geanalyseerd. Ten slotte is ook weer gebruik gemaakt van andere bronnen:
interviews met experts en sleutelpersonen, informatie uit overige opsporingsonderzoeken, vertrouwelijke rapportages, fenomeenonderzoeken, misdaadanalyses
en (wetenschappelijke) literatuur (zie voor meer informatie: paragraaf 1.4).
Conclusies
De conclusies uit deze tweede rapportage bouwen voort op de bevindingen van het
eerste rapport. Daarom zullen in het onderstaande ook enkele relevante bevindingen
uit het vorige rapport worden samengevat.
Criminele netwerken
Eén van de belangrijkste conclusies uit het vorige rapport was dat veel van de
onderzochte criminele samenwerkingsverbanden afwijken van het gangbare beeld
van duurzame piramidale organisaties met een strenge hiërarchie, een duidelijke
taakverdeling, een gedragscode en een intern sanctiesysteem. Dergelijke piramidale
organisaties waren in de onderzochte zaken eerder uitzondering dan regel. In veel
gevallen was eerder het door de onderzoeksgroep Fijnaut geschetste beeld van
toepassing: criminele netwerken, waarbinnen daders in wisselende verbanden
samenwerken. Het veelal ontbreken van een piramidestructuur betekent echter niet
dat er geen sprake zou zijn van hiërarchische verhoudingen of – met een beter
woord – van afhankelijkheidsrelaties. Binnen netwerken nemen bepaalde personen
zoals financiers en organisatoren van smokkeltransporten een veel centralere rol in
dan anderen, omdat velen afhankelijk zijn van hun hulpbronnen zoals geld, kennis
en contacten. Deze personen zijn met andere woorden belangrijke ‘knooppunten’
binnen criminele netwerken en we zien hen dan ook in verschillende samenwerkings-
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verbanden terug. Andere knooppunten zijn de ‘facilitators’, die hun diensten kunnen
leveren aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden: geldwisselaars, ondergrondse bankiers, documentenvervalsers, transporteurs, BV-makelaars of financiële
adviseurs. De aanwezigheid van dergelijke knooppunten staat echter de eerder
geformuleerde conclusie niet in de weg. Overheersend blijft de constatering van het
‘fluïde’ en dynamische karakter van de samenwerkingsverbanden.
Een tweede centrale conclusie betrof het belang van sociale relaties zoals familie- en
vriendschapsbanden: bekenden werken samen met bekenden en introduceren
elkaar weer bij anderen. Het cement van de criminele samenwerking wordt met
andere woorden gevormd door sociale relaties. Dankzij het bestaan van sociale
relaties kunnen ook bruggen worden geslagen tussen criminele netwerken in
verschillende landen. De sociale verbindingen die bijvoorbeeld door migratie zijn
ontstaan tussen Nederland en de herkomstlanden van bepaalde groepen migranten
bieden een vruchtbare voedingsbodem voor internationale drugshandel, omdat het
toeval wil dat deze landen belangrijke bron- of doorvoerlanden van drugs zijn
geworden: Marokko is een belangrijk productieland van cannabis, Turkije een
belangrijk doorvoerland voor heroïne, en Suriname, Aruba en de Nederlandse
Antillen verbinden Nederland met het cocaïneproducerende Zuid-Amerika.
Daarnaast bieden sociale relaties een andere visie op de factor etniciteit. Niet
etniciteit vormt de basis van de onderzochte samenwerkingsverbanden (zoals veelal
wordt aangenomen), maar de sociale relaties die tussen de verschillende personen
bestaan. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom op grond van het onderzoek het
beeld van etnische homogeniteit en etnische geslotenheid van criminele groepen
moet worden genuanceerd. Natuurlijk valt niet te ontkennen dat etniciteit een
belangrijke rol speelt in het leven van daders, maar de onderzochte criminele
samenwerkingsverbanden blijken minder etnisch gesloten te zijn en meer etnische
heterogeniteit te vertonen dan aanvankelijk werd gedacht. Deze etnische heterogeniteit zal waarschijnlijk toenemen bij een voortgaande integratie van etnische
minderheden in de Nederlandse samenleving.
Een derde centrale conclusie was dat dynamiek een zeer belangrijke eigenschap is
van de onderzochte criminele samenwerkingsverbanden. Criminele samenwerkingsverbanden lijken soms weinig hinder te ondervinden van arrestaties en inbeslagnemingen, omdat geen schakel onvervangbaar is. Daardoor worden gaten ook weer
gemakkelijk opgevuld. Daarnaast blijkt het beweeglijke karakter van criminele
samenwerkingsverbanden ook de basis te vormen voor de ontwikkeling en de groei
van criminele netwerken: personen raken via hun sociale relaties betrokken bij
criminele samenwerkingsverbanden, worden gaandeweg steeds minder afhankelijk
van andermans hulpbronnen, zoals geld, kennis en contacten, en zoeken vervolgens
hun eigen weg. Bij deze nieuwe samenwerkingsverbanden betrekken zij weer
personen uit hun eigen sociale omgeving en het verhaal begint opnieuw. Dit
‘sneeuwbaleffect’ is kenmerkender voor de onderzochte samenwerkingsverbanden
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dan het traditionele beeld van ‘rekrutering’, waarbij criminele organisaties buitenstaanders rekruteren die vervolgens – bij gebleken geschiktheid – kunnen opklimmen in de hiërarchie.
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt voortgebouwd op de bovenstaande bevindingen
over het functioneren van criminele samenwerkingsverbanden. In dit hoofdstuk
wordt vastgesteld dat bepaalde delen van criminele netwerken niet of nauwelijks
met elkaar zijn verbonden door het bestaan van geografische en/of sociale barrières
tussen verschillende landen, tussen verschillende etnische groepen of tussen
‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’. Daardoor is er sprake van zogenaamde ‘structural
holes’: gaten in de sociale structuur. Door het ontbreken van verbindingen ontstaan
er winstkansen en strategische mogelijkheden voor de relatief weinige personen die
deze ‘structural holes’ weten te overbruggen. De hoofdverdachten uit de onderzochte zaken opereren dan ook dikwijls internationaal, interetnisch en/of op de
scheidslijn tussen ‘onderwereld ‘ en ‘bovenwereld’. Omdat velen van hen afhankelijk
zijn, nemen zij een zeer strategische positie in. Zij zijn minder gemakkelijk te
vervangen dan bijvoorbeeld personen die grotendeels handelen binnen de lokale
onderwereld en/of binnen een specifiek etnisch milieu. Ook hoeven zij minder snel
een beroep te doen op (de dreiging met) geweld, waardoor zij minder snel de
aandacht van politie en justitie zullen trekken. Toch zou het ‘verwijderen’ van
dergelijke cruciale schakels veel andere daders in de problemen kunnen brengen,
omdat velen van hen afhankelijk zijn.
Daarnaast wordt ingegaan op de bekende stelling dat hoofdverdachten vaak ‘op
afstand’ zouden staan van de concrete uitvoering van criminele activiteiten. Toch
zijn er in de onderzochte zaken verschillende kwetsbare plekken naar voren
gekomen. Allereerst blijkt dat daders – zonder dat dit noodzakelijk is – zelf concrete
strafbare handelingen uitvoeren. Verder blijkt dat ook voor daders die zich goed
proberen af te schermen en die geen onnodige risico’s nemen, feitelijke betrokkenheid noodzakelijk is bij bepaalde onderdelen van het criminele proces zoals
geldhandelingen en de communicatie met zakenpartners. Tevens zijn er grenzen aan
de mogelijkheden om bij delegatie van bepaalde werkzaamheden buiten beeld te
blijven. Ten slotte zijn daders in sommige gevallen zoals bij inbeslagnames en
andere problemen genoodzaakt om in actie te komen en zich bloot te geven. In
dergelijke situaties is hun onmisbaarheid niet hun kracht maar juist hun zwakte.
Ten slotte wordt nog apart aandacht besteed aan het belang van ‘facilitators’ die hun
diensten kunnen verlenen aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden:
documentenvervalsers, transporteurs, BV-makelaars, geldwisselaars en financiële
adviseurs. Zij danken hun positie aan het feit dat zij een oplossing bieden voor
bepaalde logistieke knelpunten waar criminele samenwerkingsverbanden tegenaan
lopen. De afhankelijkheid van een bepaalde facilitator hangt af van de vraag hoe
cruciaal deze is voor bepaalde criminele processen en hoe moeilijk deze is te
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vervangen. Hoe afhankelijker verschillende criminele samenwerkingsverbanden zijn
van een bepaalde facilitator, hoe meer problemen de aanhouding van een dergelijke
persoon teweeg zal brengen. Dit zal minder sterk het geval zijn, wanneer een
facilitator gemakkelijk is te vervangen. Maar onderzoek naar een dergelijke facilitator
kan wel interessante informatie opleveren over de samenwerkingsverbanden die van
zijn diensten gebruik maken.
Criminele activiteiten en modus operandi
In het vorige rapport werd geconstateerd dat er vele raakvlakken bestaan tussen
georganiseerde criminaliteit en de wettige omgeving. De medewerking en steun van
de wettige omgeving is voor veel vormen van georganiseerde criminaliteit zelfs een
levensvoorwaarde. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan grondstoffen voor de
productie van synthetische drugs of aan de relatie tussen vrouwenhandel en
prostitutie, maar ook aan de afname van drugs, illegale CD’s, goedkope olie en
goedkope vlees- en zuivelproducten (EU-fraude). Voor veel vormen van georganiseerde criminaliteit geldt dat deze geen overlevingskansen zouden hebben als de
wettige omgeving geen afnemer zou zijn van producten of diensten. Daarnaast
verschaft de wettige omgeving bewust of onbewust ook mogelijkheden om
misdrijven te plegen. De voordelen van de gewone maatschappelijke infrastructuur
(vervoer, huisvesting, dienstverlening) worden ook door criminele samenwerkingsverbanden benut. Dit kan overigens plaatsvinden zonder enige bewuste medewerking van de wettige omgeving. Maar er werden ook situaties aangetroffen (in het
vervoer en in de dienstverlening) die wijzen op een verwijtbare betrokkenheid van
personen of organisaties bij georganiseerde criminaliteit.
Daarnaast werd ingegaan op de wisselwerking tussen criminele samenwerkingsverbanden en politie, justitie en douane. Gewoonlijk wordt de strijd tegen de
georganiseerde misdaad opgevat als een wapenwedloop waarin beide partijen elkaar
met steeds zwaardere middelen pogen te bestrijden. Het blijkt echter dat criminele
samenwerkingsverbanden weliswaar rekening houden met controle- en opsporingsactiviteiten, maar dat van een strijd om de hegemonie tussen georganiseerde
misdaad en overheid geen sprake lijkt te zijn. Criminele samenwerkingsverbanden
zijn uit op het verdienen van geld, en gaan veelal de confrontatie met de overheid
uit de weg in plaats van deze bewust op te zoeken. Ook in de onderlinge relaties
tussen criminele samenwerkingsverbanden is er eerder sprake van samenwerking of
– bij potentiële conflicten – van vermijdingsgedrag dan van een machtsstrijd. Op dit
punt wijkt de georganiseerde criminaliteit in ons land af van die in de Verenigde
Staten en in Italië waar criminele organisaties een machtspositie in een bepaald
gebied of in een bepaalde branche proberen te verwerven door middel van geweld
en corruptie.
Een uitzondering hierop vormden enkele criminele samenwerkingsverbanden die
strijd voerden om het verwerven van een positie op een lokale markt (prostitutie).

Samenvatting

6

Op deze lokale markten gaat een uitbreiding van het marktaandeel van de ene groep
immers ten koste van het marktaandeel van de andere groep. Bij de veelal
transnationale illegale activiteiten uit de 40 onderzochte zaken ondervonden
criminele samenwerkingsverbanden echter zelden directe hinder van groepen die
op dezelfde markt actief waren. Wie heeft er nu directe hinder van een groep die
bijvoorbeeld hasj importeert uit Pakistan en die verkoopt in Canada?
Natuurlijk zijn er wel geregeld conflicten in het onderlinge verkeer over betalingen,
leveranties of de kwaliteit van de geleverde waar, die gemakkelijk tot een escalatie
van geweld kunnen leiden. De wereld van de georganiseerde criminaliteit wordt niet
gekenmerkt door vreedzame coëxistentie, maar door achterdocht, misverstanden en
conflict. Dit komt doordat er sprake is van een ongereguleerde wereld waarin grote
financiële belangen op het spel staan. Maar van een harde strijd om het verwerven
of behouden van een marktaandeel of van een machtspositie is – althans in de
40 onderzochte zaken – zelden sprake. Een uitzondering hierop vormen waarschijnlijk de groepen die actief zijn op lokale illegale markten en die elkaar wel
hinderlijk in de weg kunnen zitten.
In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt nader ingegaan op de aard van de activiteiten
die door criminele samenwerkingsverbanden worden verricht. Hierbij blijkt dat de
criminele activiteiten van verschillende groepen niet over één kam geschoren
kunnen worden. Het spectrum van criminele activiteiten is breed, en de ernst van de
verschillende activiteiten vertoont onderling een grote variëteit. Sommige groepen
brengen uitsluitend schade teweeg, maar het merendeel van de bestudeerde
groepen heeft een specifieke economische voedingsbodem: zij spelen in op een
bestaande vraag. Ook in ernst verschillen de criminele activiteiten sterk van elkaar.
In diverse zaken komt naar voren dat de criminele samenwerkingsverbanden in een
moreel schemergebied opereren waarin voor de betrokkenen de grenzen tussen
goed en kwaad niet altijd even duidelijk zijn en er veel mogelijkheden bestaan tot
morele neutralisatie.
Hoewel het palet van activiteiten erg breed is, blijkt de meerderheid van de onderzochte criminele samenwerkingsverbanden niet in deze breedte te opereren.
De stelling van de NCIS (2001) dat criminele groepen veelzijdig zijn en flexibel
inspelen op de zich voordoende mogelijkheden om illegaal gewin te behalen, is in
het merendeel van de onderzochte gevallen onjuist. Het merendeel van de
bestudeerde groepen heeft zich min of meer gespecialiseerd in een bepaald type
activiteit en vertoont in de uitvoering van deze activiteiten sporen van
risicovermijding door het volgen van reeds gebaande paden. Bij dit algemene beeld
passen echter twee kanttekeningen. In de eerste plaats zijn er criminele groepen die
‘gespecialiseerd’ zijn in een specifieke regio. Zij pakken binnen het kader van deze
regio de zich voordoende mogelijkheden op. Deze groepen zijn daarmee veelzijdig,
maar voor het overige niet in staat hun armslag buiten de regio te verbreden. Binnen
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hun regio ontwikkelen zich ook contacten met de wettige omgeving. In de tweede
plaats zijn er groepen die naast hun specialisme ook andere illegale activiteiten
verrichten. Er is zowel in geografische zin als naar type illegale markt sprake van een
verdere verbreding van de activiteiten. Een belangrijke katalysator hiervoor is het
ontstaan van samenwerkingsrelaties met groepen die vertrouwd zijn op terreinen
die niet tot het specialisme van de andere groep behoorden.
Verder wordt in dit hoofdstuk de wisselwerking tussen criminele samenwerkingsverbanden en hun omgeving besproken. Daarbij wordt allereerst ingegaan op het
dynamische onderscheid tussen legaliteit en illegaliteit en op de betrokkenheid van
legale bedrijven bij georganiseerde criminaliteit. Vervolgens wordt de interactie met
politie, justitie en douane behandeld. Daarbij wordt allereerst de conclusie
getrokken dat het merendeel van de bestudeerde groepen al geruime tijd misdrijven
heeft gepleegd alvorens een opsporingsonderzoek wordt gestart. In betrekkelijk veel
gevallen lopen criminele samenwerkingsverbanden tegen de lamp omdat uit eerdere
politiekennis (bijvoorbeeld verkregen uit ander onderzoek) gegevens bekend zijn;
slechts zelden worden zij op heterdaad betrapt of door aangiften van slachtoffers
‘verlinkt’.
In het algemeen gesproken houden de criminele samenwerkingsverbanden rekening
met de mogelijkheid dat zij gevolgd of afgeluisterd worden. Vaak wordt codetaal
gebezigd om zich af te schermen en soms wordt via contra-observatie of door het
wisselen van auto’s een verdedigingslinie opgebouwd tegen observatie. Toch blijken
deze verdedigingslinies niet zo heel sterk te zijn. Klassieke opsporingsmethoden,
zoals telefoontap, observatie en verhoor hebben in veel gevallen een belangrijke
bijdrage geleverd aan de bewijsvoering.
Vanwege de conclusies van de commissie-Kalsbeek wordt in dit hoofdstuk ook
specifiek ingegaan op het verschijnsel corruptie. In ongeveer een kwart van de zaken
is er sprake van vermoedens van corruptie (voornamelijk in het buitenland).
Vervolgens is specifiek onderzoek gedaan naar de zaken waarin cocaïne in Nederland is geïmporteerd. Daarbij blijkt dat de modus operandi van de betrokken
groepen vooral is gericht op het vermijden en niet zozeer op het corrumperen van
effectief toezicht. Open grenzen en valse documenten dragen ertoe bij dat slechts in
bepaalde situaties, met name bij smokkel via vliegtuigen, gebruik gemaakt behoeft te
worden van corruptie.
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk nog ingegaan op de reacties van daders op overheidsacties zoals arrestaties en inbeslagnames. De reacties blijken te variëren tussen
groepen die totaal overrompeld worden en in paniek raken en groepen die zo snel
mogelijk weer tot de orde van de dag overgaan. In drie gevallen hebben inbeslagnames geleid tot onderlinge strijd. Wel zijn er vele aanwijzingen te vinden over het
ontstaan van fouten en misverstanden ten gevolge van overheidsacties.

Samenvatting

8

Criminele geldstromen
In de publicaties van de afgelopen jaren over georganiseerde criminaliteit wordt
steevast gerept over de grote bedragen die in deze wereld om zouden gaan en over
de uitbundige levensstijl die de daders in kwestie er op na zouden houden. Veel
meer gegevens over de financiële situatie van criminele samenwerkingsverbanden
worden meestal niet gepresenteerd.
De vorige rapportage is slechts zijdelings ingegaan op dit onderwerp, omdat op dat
moment veel van de strafrechtelijke financiële onderzoeken (SFO’s) nog niet waren
afgerond. In dit tweede rapport wordt wel uitgebreid aandacht besteed aan dit
onderwerp op basis van de resultaten van de SFO’s uit de eerste ronde en verschillende SFO’s uit de tweede ronde. Daarbij wordt ingegaan op het wisselen, het
verplaatsen, het witwassen en het besteden van misdaadgeld.
Eén van de conclusies is dat sinds de invoering van wetten om het wisselen van
misdaadgeld bij banken en wisselkantoren te voorkomen, daders in het buitenland
zijn gaan wisselen. Maar men gebruikt ook andere strategieën om de risico’s van het
wisselen te beperken, zoals het gebruik van geldlopers en katvangers met een blanco
strafblad, het gebruik maken van personen die in de financiële branche werkzaam
zijn, het investeren in eigen wisselkantoren, het inhuren van professionele wisselgroepen en het gebruik maken van legale ondernemers om criminele opbrengsten te
wisselen. Vooral deze laatste methode is opmerkelijk, omdat er minder snel verdenkingen zullen ontstaan bij geldtransacties van legale ondernemers.
Nadat het geld is gewisseld, is het verplaatsen van misdaadgeld naar het buitenland
in veel gevallen voldoende om het vrijelijk te kunnen aanwenden voor de aankoop
van onroerend goed of voor het investeren in bedrijven. In verreweg de meeste
zaken van de WODC-monitor wordt het misdaadgeld naar een land verplaatst waar
de kans dat er vragen worden gesteld over de herkomst van het geld klein is. Witwassen is dan niet nodig; het verplaatsen volstaat.
Uit de onderzochte zaken blijkt dat het fysiek en giraal verplaatsen van geld veelvuldig voorkomt. Girale geldverplaatsingen kunnen plaatsvinden via banken en
money transfer instellingen. Vooral mensensmokkelaars en vrouwenhandelaren
blijken in de onderzochte zaken gebruik te maken van de relatief dure, maar snelle
money transfers. Voordelen van het gebruik van money transfers zijn onder meer de
snelheid van de transfers, het grote geografische bereik van money transfer instellingen en de mogelijkheid om het directe papieren geldspoor te onderbreken.
Daarnaast kan geld worden verplaatst via ondergrondse bankiers. Ondergrondse
bankiers zijn aantrekkelijk vanwege hun onofficiële karakter, de anonimiteit en de
snelheid van werken, en hun vermogen om regelmatig zeer substantiële bedragen
elders te laten uitbetalen tegen relatief lage kosten. Maar over ondergronds
bankieren bestaan veel mythes. Uit de onderzochte zaken blijkt dat ondergrondse
bankiers gebruik maken van gebruikelijke communicatiemedia (telefoon, fax) en
ook van het officiële bankverkeer. Van het veelvuldig in de literatuur genoemde
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doorgescheurde bankbiljet als de methode van identificatie van de begunstigde is in
de praktijk geen sprake. Ook het idee dat ondergrondse geldtransacties geen enkel
voor de opsporing relevant spoor achterlaten moet naar het rijk der fabelen worden
verwezen. De mogelijkheden voor de opsporing zijn dan ook groter dan algemeen
wordt aangenomen. Het geconstateerde gebruik van faxen en (mobiele) telefoons en
het gegeven dat sommige ondergrondse bankiers toch een soort boekhouding
bijhouden, bieden aanknopingspunten voor de opsporing van het verplaatsen van
misdaadgeld via ondergrondse banken.
Verder laten de onderzochte zaken zien dat ondergrondse bankiers in staat zijn om
substantiële bedragen te verplaatsen voor criminele samenwerkingsverbanden. Bij
het tot stand komen van contacten tussen criminele samenwerkingsverbanden en
ondergrondse bankiers met een verschillende etnische achtergrond spelen tussenpersonen, zoals geldwisselaars, een belangrijke rol.
Voorts wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het witwassen, besteden en investeren van
misdaadgeld. De onderzochte zaken laten zien dat criminele samenwerkingsverbanden aanzienlijke bedragen weten wit te wassen via grofweg twee basispatronen:
het fingeren van winst en het lenen aan jezelf.
Bij het bestuderen van de consumptieve bestedingen valt op dat een grote groep
verdachten (een deel van) de illegale verdiensten besteedt aan een luxe levensstijl in
Nederland: feesten, uitgaan, vakanties, dure voertuigen, et cetera. Naast dit
stereotype beeld zijn er ook verdachten die bewust proberen om niet teveel
aandacht te trekken, bijvoorbeeld omdat zij een uitkering genieten. Tevens zijn er
verdachten die wel degelijk luxe goederen aanschaffen maar maskeren dat zij de
eigenaar zijn. Ten slotte zijn er ook verdachten die, voor zover bekend, uitsluitend
uitgaven doen voor hun dagelijks levensonderhoud en die er dus duidelijk een
sobere levensstijl op nahouden.
Het stereotype beeld van uitbundig spenderende daders is dus voor een grote groep
van toepassing, maar behoeft wel enige nuancering. Dit geldt ook voor de vaak
gesuggereerde tegenstelling tussen een uitbundige levensstijl en investeringen in de
legale economie. Een uitbundige levensstijl zou een uiting zijn van een ‘hier-en-nuoriëntatie’, hetgeen zich slecht zou verdragen met meer op de lange termijn gerichte
investeringen. Maar uit de onderzochte zaken blijkt dat deze gesuggereerde
tegenstelling op een misverstand berust. Indien over beide zaken gegevens bekend
zijn, gaat een uitbundige levensstijl in veel gevallen juist samen met investeringen
in de legale economie. Men zou dit kunnen verklaren uit het feit dat er in deze
gevallen sprake is van zodanig omvangrijke verdiensten dat men het ene kan doen
zonder het andere na te hoeven laten. Een uitbundige levensstijl en investeringen in
de legale economie sluiten elkaar dus geenszins uit.
Uit de onderzochte zaken blijkt dat vooral wordt geïnvesteerd in onroerend goed,
(dekmantel)bedrijven en horecagelegenheden. De investeringen in bedrijven en
horecagelegenheden worden niet alleen beïnvloed door de witwasmogelijkheden en
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de logistieke mogelijkheden voor criminele activiteiten, maar ook door wat en wie
men kent. Daarom speelt de bekendheid met een bepaalde branche (o.a. via sociale
relaties) een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de herkomst van de verdachten,
vooral als het gaat om de landen waar wordt geïnvesteerd. Uit de onderzochte zaken
blijkt dat daders veelvuldig investeren in de landen van herkomst. Maar de
onderzochte zaken laten ook duidelijk zien dat daders investeren in de landen waar
zij hun criminele activiteiten verrichten. Dit laatste verklaart waarom buitenlandse
samenwerkingsverbanden (ook) in Nederland investeren.
Beleidsimplicaties
In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van dit rapport
samengevat en wordt ingegaan op de mogelijke implicaties voor de preventie en
bestrijding van georganiseerde criminaliteit in Nederland. Een belangrijk punt
hierbij is dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland een sterk transitkarakter
heeft. Dit betekent dat er veel grensoverschrijdend handelsverkeer plaatsvindt en
dat logistiek een belangrijke plaats inneemt in de uitvoering van de misdrijven. Deze
beide kenmerken bieden aanknopingspunten voor preventie en bestrijding, zoals in
de slotbeschouwing nader wordt uitgewerkt. Verder wordt ingegaan op de vraag hoe
de toewijzing van opsporingsonderzoeken georganiseerd zou moeten worden, en op
de aard van de prioriteiten. Ten slotte worden de prioriteiten behandeld die tijdens
lopende onderzoeken gesteld zouden moeten worden.

