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Samenvatting

De vraag naar of en hoe georganiseerde misdaad en terroristische jihadistische groeperingen
samenkomen bij de verwerving van (automatische) vuurwapens is van groot belang voor
opsporings- en inlichtingendiensten.
In dit onderzoek wordt dit vraagstuk verkend aan de hand van drie onderdelen:
-

een literatuurstudie,

-

een verkenning van de meerwaarde van sociale netwerkanalyse (SNA),

-

en een illustratie van deze meerwaarde aan de hand van een concrete Nederlandse casus.

De literatuurstudie zet uiteen wat de (criminologische) theorie achter deze verwevenheid is en geeft
de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van ons denken er over weer: criminele en
terroristische organisaties vissen uit dezelfde vijver voor rekrutering van hun leden; de daders van
(verijdelde) aanslagen in Europa hadden veelal een criminele achtergrond; bij aanslagen in Parijs
zijn vuurwapens aangetroffen die uit een lichting kwamen die is verbonden met een bekende
wapenhandel lijn.
Met deze wetenschap over de internationale en Europese context als achtergrond, is verkend wat
de meerwaarde van een SNA op dit thema is voor opsporingsdiensten. Op basis van een rondgang
bij verschillende onderdelen van de Nationale Politie die zich met deze problematiek bezighouden,
wordt geconstateerd dat om velerlei redenen SNA momenteel in beperkte mate wordt toegepast.
Na een korte toelichting op wat SNA omvat, is vervolgens uiteengezet hoe een SNA op dit thema
kan worden toegepast. Daarna is de meerwaarde geïllustreerd aan de hand van een omvangrijke
casus van vuurwapensmokkel en -handel:
•

Op basis van primaire politiegegevens (registraties en antecedenten) en gesprekken met
betrokken experts is de casus gekaderd en is een startgroep van verdachten geïdentificeerd.
Van deze personen is in kaart gebracht wat hun directe netwerk is (met welke personen zijn zij
in beeld gekomen bij de politie?). Vervolgens is in kaart gebracht wat het directe netwerk van
deze personen is, om zo een netwerk tot de tweedegraads-connectie op te bouwen. Daarnaast
zijn verscheidene persoonskenmerken van de leden van het netwerk in kaart gebracht: zijn zij
opgepakt met vuurwapens? Zijn zij bekend vanuit contra-terrorisme, extremisme en
radicalisering (CTER) perspectief? Zijn zij bekend als wapenhandelaren?

•

Op deze manier zijn van meer dan 700 personen de onderlinge relaties in kaart gebracht,
alsook hun profiel (‘wapenbezitter’, ‘wapenhandelaar’, ‘terrorismeverdachte’). Hiermee kwamen
24 grotere en kleinere netwerken in beeld, die onafhankelijk van elkaar bestonden (waar geen
onderlinge verbondenheid tussen is geconstateerd op basis van tweedegraads-connecties).
Ook kwamen voorheen niet-onderkende verbanden in beeld.

•

Op basis van de verzamelde data zijn SNA-specifieke netwerkmaten berekend, die helpen bij
het identificeren van de functie die een persoon in een netwerk vervult: wie zijn belangrijk als
brugpersoon tussen sub-netwerken, wie zijn centrale actoren in het netwerk, wie hebben de
meeste relaties met ‘belangrijke’ personen? Op basis van deze netwerkmaten zijn een aantal
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personen geïdentificeerd als potentieel interessant voor vervolgaandacht vanuit
opsporingsdiensten.
Op grond van deze verkenning wordt een verdere verdieping van dit thema aanbevolen. Ook wordt
in het kader van dit onderzoek een aantal concrete mogelijkheden geschetst om SNA toe te passen
binnen de politieorganisatie op dit onderwerp en aanpalende thema’s. SNA kan ondersteunend zijn
aan het traject van verdere informatievergaring over de nexus georganiseerde misdaad en
terroristische jihadistische groeperingen en kan prioritering voor vervolgonderzoek
vergemakkelijken.

8

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens.
Verkenning met behulp van SNA

Summary

The question if and how organised crime and terrorist jihadi groups are interwoven regarding the
procurement of (automatic) firearms is of great interest for investigative and intelligence services.
This research sheds light on the issue through three elements:
-

a literature review,

-

an exploration of the added value of social network analysis (SNA),

-

an illustration of this added value based on a concrete Dutch case.

The literature review expounds the (criminological) theory behind the interwovenness of organised
crime and terrorist jihadi groups, and elaborates the most recent developments in our thinking
about the issue: criminal and terrorist organisations recruit their members from the same pool;
perpetrators of (foiled) attacks in Europe often had a criminal background; in the Paris attacks
firearms were found from a batch that is connected to a known firearms supply line.
With the knowledge about the international and European context as a background, an exploration
has been conducted of the added value of SNA on this issue for investigative services. Based on a
round of discussions with various departments of the National Police tasked with monitoring
developments of this issue, it is concluded that for a variety of reasons currently SNA is applied to a
limited extent.
After a short explanation of what SNA entails, it is subsequently discussed how an SNA can be
applied to studying this nexus. Next, the added value is illustrated through the analysis of a large
case involving the smuggling of and trade in firearms:
•

Based on primary police data (registrations and antecedents) and discussions with involved
experts the case is framed and a starting group of suspects is identified. The direct network of
these persons has been mapped (in connection with which other persons were they known by
the police?), after which the direct network of these newly added persons-of-interest was
mapped, thereby resulting in a network comprising the network of our starting group to the
second degree. In addition, various personal traits of the members of the network were
mapped: were they encountered with firearms? Are they of interest in the context of counterterrorism, extremism and radicalisation (CTER) monitoring? Are the known to be firearms
dealers?

•

In this way, interrelations between over 700 persons were mapped, as well as their profile
(‘firearms possessor’, ‘firearms dealer’, ‘terrorism suspect’). This resulted in 24 larger and
smaller networks, which operated independently of one another (no interrelations were found
between these networks, based on second degree connections). In additions, new connections
that had not previously been visible came to light.

•

Based on the data gathered, SNA-specific network indicators were calculated, which help with
identifying the function of a person within a network: who is important acting as a bridge
between sub-networks, who are central actors in a network, who have the most connections
with ‘important’ persons? Proceeding from the values on these indicators, a number of persons
have been identified as potentially interesting for follow-up by the investigative services.
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A further deepening of this theme is recommended as a result of this exploration. In the context of
this research, a number of concrete possibilities have been described for how to apply SNA within
the police agencies to this theme and related issues. SNA can support the process of gathering
further information regarding the nexus of organised crime and terrorist jihadi groups, and can
assist in the decision-making concerning how to prioritise follow-up investigatory work.

10
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Lijst met afkortingen

A&O

Afdeling Analyse en Onderzoek, onderdeel van de Nationale Politie

CT

Contra-terrorisme

CTER

Contra-terrorisme en radicalisering

CTER-AFG

Personen die als CTER-subject voorkomen in opsporingsonderzoek, én gelinkt
zijn aan de AFG wapenhandel-casus

DLIO

Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Nationale Politie

FIU

Financial Intelligence Unit, financiële inlichtingendienst

JIT

Joint investigation team, internationaal onderzoeksteam van politie en justitie uit
verschillende EU lidstaten dat wordt ondersteund door Europol

LtV

Landelijk team Vuurwapenintelligence, onderdeel van DLIO

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

OM

Openbaar Ministerie

OMG

Outlaw Motor Gang, motorbende

Osint

Open source intelligence, bruikbare opsporingsinformatie uit openbare bronnen

SNA

Sociale Netwerk Analyse

SALW

Small Arms and Light Weapons, wapens die door één persoon worden gebruikt

WODC

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum, onderdeel van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie

WWM

Wet wapens en munitie

WWM-feit

In de context van deze studie staat dit voor een veroordeling voor een vuurwapen
(geen stroomstootwapens e.d.)

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA

11

1

Inleiding

1.1

Context
De aanpak van jihadisme is een speerpunt binnen het Nederlands anti-radicalisering en
terrorismebestrijding beleid waarin de afgelopen jaren opnieuw flink is geïnvesteerd door zowel
de

Nationale Politie, Openbaar Ministerie (OM), NCTV en de AIVD. Zo blijkt uit de 6

voortgangsrapportage ‘Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’ van 5 april 2017
dat er momenteel in Nederland minstens 386 aan jihadisme gerelateerde strafrechtelijke
1

onderzoeken lopen, waar circa 471 verdachten in voorkomen. Regionale Contra-Terrorisme
(CTER)-teams die terrorisme-verdachten (‘CT-subjecten’) in de gaten houden zijn opgericht danwel
versterkt en er is ingezet op betere operationele samenwerking binnen de keten.

2

Om terroristische aanslagen zoals die van november 2015 in Parijs (met 89 dodelijke slachtoffers
bij het Bataclan theater alleen) te voorkomen, is het van groot belang te begrijpen hoe
(jihadistische) terroristen aan hun vuurwapens komen. Spreken zij hiertoe ‘traditionele’ netwerken
binnen de georganiseerde criminaliteit aan, of putten zij uit hun eigen bronnen? Om deze vraag te
beantwoorden, is het belangrijk om de structuur van samenwerking binnen terroristische
organisaties en de georganiseerde criminaliteit te begrijpen, en te onderzoeken of en in welke mate
zij verweven met elkaar zijn.
Naar aanleiding van een startnotitie van het WODC d.d. 14 april 2016, is 30 juni 2016 een
onderzoek gestart gericht op het verkennen van zowel de beschikbare kennis en informatie over
die verwevenheid als op het verkennen van de mogelijkheden van analyse en monitoring. Het
onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Ecorys en Bureau Bruinsma. Dataverzameling
3

verliep van 23 augustus 2016 tot 19 mei 2017. Het eindrapport werd afgerond d.d. 3 november
2017. Het gehele onderzoek werd uitgevoerd op aanvraag van het WODC.

1.2

Doelstelling en onderzoeksvragen
In eerste instantie werd ingestoken op een onderzoek dat primair gericht was op beantwoording
van de vraag óf criminele en jihadistische groeperingen met elkaar verweven zijn aangaande
verwerving van vuurwapens. De hoofdvragen waren:
1. Hoe verwerven Nederlandse terroristische (jihadistische) groeperingen hun illegale
vuurwapens?
2. In hoeverre is er sprake van verwevenheid tussen netwerken uit de georganiseerde criminaliteit
en terroristische jihadistische groeperingen?
Gedurende het onderzoek is besloten ook te verkennen wat de meerwaarde is van sociale
netwerkanalyse gericht op monitoring van die verwevenheid. De belangrijkste reden voor de
genoemde aanpassing is dat de opdrachtgever in enkele recente casussen reeds voldoende
bevestiging zag voor de aanname dat beide werelden – crimineel en jihadistisch – op verschillende

1

2

3

NCTV (5 april 2017), 6e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’. De peildatum is 13 februari
2017. Online te raadplegen via https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/vgr/index.aspx.
Zie NCTV (11 juli 2016), ‘5e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’: maatregel 10, p.5-6.
Online te raadplegen via https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/vgr/index.aspx.
In de periode oktober 2016 tot maart 2017 heeft geen dataverzameling kunnen plaatsvinden.
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4

manieren samenkomen. Een tweede reden voor aanpassing van de onderzoeksopzet was de
vaststelling dat het verkrijgen van toestemming voor dataverzameling op casusniveau te traag
verliep om bestudering van meerdere casus mogelijk te maken in het vooraf opgestelde tijdpad.
Besloten werd om de beschikbare onderzoek tijd (-en middelen) te richten op drie onderdelen:
1. Een literatuuronderzoek gericht op het samenvatten van wat reeds bekend is uit eerder
onderzoek over hoe Nederlandse terroristische (jihadistische) groeperingen hun illegale
vuurwapens verwerven en in hoeverre is er sprake van verwevenheid tussen netwerken uit de
georganiseerde criminaliteit en terroristische jihadistische groeperingen (onderzoeksvragen 1
t/m 7, zie hoofdstuk 6 voor een overzicht van alle onderzoeksvragen:).
2. Een verkenning van de meerwaarde van Sociale Netwerk analyse voor de politie.
3. Als praktische toets van die potentiële meerwaarde: een analyse van een zeer recente casus
van grootschalige illegale wapenhandel naar Nederland, waarbij we “op zoek gingen” naar
CTER-linken. Daartoe werd een casus geselecteerd waarbij de Nederlandse hoofdverdachten
zelf geen CTER-label hadden maar tegelijkertijd ook weinig zicht was op de relaties van deze
mannen in binnen- en buitenland. De casus werd onderworpen aan een diepere Sociale
Netwerk Analyse, om de mogelijke meerwaarde daarvan vanuit CTER-perspectief te
onderzoeken. Uit welke milieus komen afnemers? Komen er via via connecties in beeld met
CTER-gelabelde personen? We gingen dit na voor een beeld van connecties, ook om er in
praktische zin achter te komen hoeveel moeite het kost om de reeds beschikbare registraties op
dit front te verzamelen en te interpreteren. (onderzoeksvragen 8 t/m 11).

1.3

Definities
Georganiseerde Criminaliteit
In deze studie wordt de definitie van georganiseerde criminaliteit gehanteerd zoals gebruikt in
5

Monitor Georganiseerde Criminaliteit van het WODC. Hierin wordt de definitie van de
Onderzoeksgroep Fijnaut gehanteerd, die luidt
Er is sprake van georganiseerde criminaliteit indien groepen die primair gericht zijn op illegaal gewin
systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving, en in staat zijn deze
misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen.

Terrorisme
De studie volgt de definitie van terrorisme gespecificeerd in artikel 83a Wetboek van Strafrecht:

4

5
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Zo werd enkele weken na start van het onderzoek een tas met 45 kilo munitie gevonden in een berging van een woning in
Rotterdam waar de Franse terreurverdachte Anis B. verbleef. Deze Anis B. was eerder met Reda Kriket naar Syrië
afgereisd, die wordt gezien als een van de grote mannen achter de aanslagen in Parijs. Het vinden van de tas met munitie
leidde in Nederland tot de aanhouding van een 30-jarige Rotterdammer en een 32-jarige man uit Vlaardingen, twee
personen die – voor zover bekend vanuit de media - eerder niet in beeld waren vanuit CTER-perspectief. Hun
vingerafdrukken werden op een plastic tas met kogels voor Kalasjnikovs aangetroffen. (ANP 4 april 2016, 14 juli 2016, 26
september 2016). Een andere actuele bevestiging (van samenkomst van werelden) was het feit dat criminelen in
Nederland van een zelfde illegale toevoerroute gebruik maakten als gebleken terroristische vuurwapengebruikers in het
buitenland: in Nederland werden vele wapens gevonden die oorspronkelijk verkocht waren door de wapenwinkel AFG in
Slowakije en in Parijs werd bij de terroristische aanslagen op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt op 7 en 9 januari
2015 een AK-47 variant gebruikt uit diezelfde winkel. (NDB 2017, en zie hoofdstuk 2).
Zie WODC (1998), Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Den Haag: WODC; en Kamerstukken II, 1995/1996, 24 072,
Bijlage VII. Voor de meest recente editie van de monitor zie https://www.wodc.nl/binaries/ob306-volledige-tekst-nw_tcm2869902.pdf.

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens.
Verkenning met behulp van SNA

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking
van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie
wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke,
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Jihadisme
Een uitgebreide omschrijving van het begrip jihadisme kan worden gevonden op de website van de
AIVD: jihadi terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de
islam. In hun jihad menen zij op te komen voor de belangen van de islam en voor de belangen van
alle moslims, overal ter wereld. Jihadisten beschouwen zich als de voorhoede van deze
wereldwijde moslimgemeenschap, de ummah. Sommige fundamentalistische moslims beschouwen
de jihad als de zesde zuil van de islam, het is een religieus gebod. Deze verbondenheid betekent
voor moslims in andere landen een rechtvaardiging voor het plegen van een aanslag in
bijvoorbeeld Nederland, omdat Nederland gerekend wordt tot ‘de vijanden van de islam'.
Bijvoorbeeld vanwege de deelname van Nederland aan de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en
al-Sham (ISIS). Jihadisten gebruiken in dit soort gevallen vaak een combinatie van argumenten.

6

In dit onderzoek zullen wij de term jihadistisch terrorisme gebruiken, zoals gedefinieerd in het
onderzoek van De Poot en Sonnenschein (2009).

7

Jihadistisch terrorisme verwijst naar de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de gewapende strijd
tegen het Westen en tegen andere gepercipieerde vijanden van de islam, door te dreigen met of gebruik te
maken van op mensenlevens gericht geweld, of van aanslagen waarbij menselijke slachtoffers worden
ingecalculeerd.

1.4

Onderzoeksaanpak en methoden

1.4.1 Werkwijze literatuurstudie
Gedurende het onderzoek is relevante literatuur geraadpleegd om het casusonderzoek in te
bedden en te schetsen wat al bekend is over de te onderzoeken problematiek. Op basis hiervan is
een antwoord op de eerste zeven onderzoeksvragen geformuleerd. Een overzicht van de
geraadpleegde literatuur is te vinden in Bijlage I.

1.4.2 Werkwijze ‘meerwaarde-verkenning SNA’
Tijdens de tussentijdse begeleidingscommissie bijeenkomst is de aanvullende vraag gesteld te
verkennen hoe de gehanteerde SNA-aanpak op een nuttige manier binnen de politieorganisatie
geborgd kan worden. Het betreft hier een eerste verkenning, niet een op zichzelf staand onderzoek.
Hiertoe is na het afronden van de dataverzameling en de sociale netwerkanalyse (zie hierboven)
een tweede consultatieronde gehouden met verschillende belanghebbenden binnen de Nationale
Politie om de resultaten van de SNA te duiden en te verrijken, en daarnaast te kijken op welke
manier SNA momenteel binnen de politieorganisatie op dit thema wordt toegepast. Op basis
hiervan kan worden toegelicht op welke wijze onze SNA-werkwijze toegevoegde waarde heeft.

6

7

AIVD (z.d.), ‘Jihadistische Ideologie’, te raadplegen op https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/inhoud/jihadistischeideologie.
Poot, C.J. de en Sonnenschein, A. (2009), Jihadistisch terrorisme in Nederland. Te raadplegen op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-51957.pdf.
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1.4.3 Werkwijze casusanalyse
Zoals reeds beschreven is in dit onderzoek binnen één grote casus uitgewerkt hoe de
verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit en terroristische (jihadistische) groeperingen eruit
ziet. Dit is gedaan aan de hand van een Sociale Netwerk Analyse (SNA), om te illustreren wat de
meerwaarde kan zijn van deze methode voor onderzoeken op dit thema.
Eerst is onderzocht wat de meest geschikte casus zou zijn, gezien de onderzoeksvragen, om aan
een SNA te onderwerpen. Vervolgens is deze casus gekaderd om te komen tot een werkbare
startgroep van personen waar vervolgens op werd ingezoomd. Daarna is van deze relatief kleine
8

startgroep bekeken welke relaties zij hebben (eerstegraads connecties) en welke relaties hun
relaties hebben (tweedegraads connecties), om zo een beeld te vormen van hun (criminele) sociale
netwerk. Het opbouwen van dit sociale netwerk is gedaan aan de hand van een databestand dat
werd gevuld met primaire politie-data, bestaande uit registraties en antecedenten van subjecten.
Om de casus te selecteren is in de startfase van het onderzoek gesproken met medewerkers van
alle belanghebbende organisaties op het gebied van illegale vuurwapens c.q. vuurwapenhandel en
terrorisme, te weten het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de relevante portefeuillehouders
vuurwapens en terrorisme bij het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, de AIVD, het
Landelijk Team Vuurwapenintelligence van de Nationale Politie en de afdeling Analyse &
Onderzoek van de Nationale Politie. Een overzicht van de gevoerde gesprekken is te vinden in
Bijlage II. Het doel van deze consultatie was om enerzijds geschikte casussen voor het onderzoek
te identificeren, en anderzijds facilitering van de werkplek en toegang tot de benodigde systemen te
regelen.

9

Op basis van de gevoerde gesprekken en in overleg met de begeleidingscommissie is vervolgens
gekozen om als startpunt van het SNA-onderzoek een groot wapenhandel onderzoek te nemen
waar veel (politie)data over beschikbaar was. Deze casus staat bekend als de ‘AFG-casus’,
vernoemd naar de Slowaakse wapenwinkel waarvan wapens in geheel Europa zijn aangetroffen in
verschillende opsporingsonderzoeken (zie ook voetnoot 4).

8
9
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Maar voor SNA-begrippen vrij grote startgroep.
Een positief neveneffect van deze consultatie was het opbouwen van betrokkenheid bij en goodwill naar het onderzoek,
een ‘zachte’ factor die het proces van constructieve samenwerking bevorderde.
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Inleiding
In West Europa zien we de afgelopen jaren met enige regelmaat terroristen met een automatisch
vuurwapen als hun ‘weapon of choice’ bij het plegen van een aanslag.

10

Ook zijn er bij

huiszoekingen bij jihadisten, met name rond aanslagen, de afgelopen jaren veel vuurwapens in
beslag genomen.

11

Deze waarnemingen roepen de vraag op naar beschikbaarheid van dit type

wapens in jihadistische kringen. Is het voor hen lastig deze te verwerven of relatief gemakkelijk en
wie werkt daartoe met wie samen?
Over vuurwapenacquisitie onder jihadisten wordt in de media veel gespeculeerd. Op casusniveau
komt dan veelal naar voren dat jihadisten hun vuurwapens “via via” in het criminele milieu
verwerven, bijvoorbeeld van vrienden uit een eigen crimineel verleden.
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Vanuit de wetenschap en

politiepraktijk is daar echter nog maar weinig beschouwende informatie over beschikbaar. Wel zijn
er enkele interessante (EU)-studies naar de nexus georganiseerde misdaad en terrorisme in meer
algemene zin
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door terroristen in Europa, met bijdragen vanuit 8 landen.

15

In deze Europese studie wordt ook

Nederland gedekt. Achterliggend uitgangspunt van de verkenning is dat het vanuit contraterroristisch perspectief van belang is om in algemene zin de druk op die wapenmarkt te vergroten.
Als terroristen meer voorbereidingstijd nodig hebben en meer risico’s moeten nemen om hun
wapens van keuze te verwerven, is er dientengevolge ook meer tijd en zijn er extra mogelijkheden
om in te grijpen. (Overigens is een neveneffect van dit beleid, dat terroristen de laatste tijd ook voor
veel gemakkelijker beschikbare middelen kiezen zoals vrachtauto’s en four wheel drives.)
In dit hoofdstuk zetten we op een rij wat we op grond van reeds uitgevoerd onderzoek weten over
de verkrijgbaarheid van vuurwapens in Nederland (2.2) en over de verwerving van vuurwapens
specifiek door jihadistisch gemotiveerde personen (2.3). Vervolgens gaan we in op enkele
wetenschappelijke perspectieven waar netwerken van georganiseerde misdaad en terrorisme
elkaar (meer in algemene zin) raken (2.4). De verkenning leidt tot de formulering van enkele
vraagstukken die we mee nemen naar het tweede deel van het onderzoek: de SNA-analyse op een
concrete wapenhandel casus (2.5). Paragraaf 2.6 sluit af met de beantwoording van de
onderzoeksvragen die specifiek het startpunt vormden van de literatuursearch.

2.2

Markt voor illegale scherpschietende vuurwapens
De Nederlandse illegale wapenmarkt lijkt op wat in de economische literatuur wordt aangeduid als
een ‘kopersmarkt’ (‘buyers market’): een markt waarop het aanbod overheerst. De kopers hebben
een ruime keuze en kunnen daardoor in onderhandelingen een relatief lage prijs afdwingen. Vooral
pistolen worden in Nederland in beslag genomen: jaarlijks tussen de 700 en 1.100 stuks. Revolvers
zijn veel minder gangbaar dan pistolen (1:4). Dat beeld is redelijk stabiel, net als de prijzen van
deze vuurwapens op de illegale vuurwapenmarkt in ons land.

16

Wel werd recent vastgesteld dat het

gebruik en het bezit van automatische vuurwapens op de Nederlandse illegale vuurwapenmarkt de
afgelopen jaren is toegenomen.

17

Bijzonder daarbij is dat de prijs voor die automatische wapens op

de illegale markt constant is gebleven: meer vraag is dus gevolgd door meer aanbod, of wellicht
heeft een enorm aanbod hier juist geleid tot het verder aanwakkeren van de vraag. Hoe dan ook
zorgen de automatische wapens voor een steviger dreigingsniveau. Ze worden in toenemende
mate gebruikt bij liquidaties in het zwaardere criminele milieu (met name rond conflicten in
drugshandel en –smokkel), maar ook zijn er steeds meer voorbeelden van bezit en gebruik van
automatische vuurwapens door criminelen.

18

In Europa maken criminelen met name gebruik van wapens die vallen onder de categorie ‘Small
Arms and Light Weapons’ (SALW), waaronder revolvers (zoals de Colt), aanvalsgeweren (zoals de
AK47), machinepistolen (zoals de Uzi) en lichte mitrailleurs (zoals de Browning). Er zijn meer dan
genoeg SALW in omloop om aan de vraag van criminelen en terroristen te voldoen. Tegelijkertijd
hebben aanbieders (zoals leveranciers uit Zuid-Oost Europa) voldoende capaciteit om zelfs aan
een eventueel verder toenemende vraag te kunnen voldoen.

19

Zoals bekend is over de tijd een verschuiving te zien in de herkomst van gesmokkelde illegale
wapens: na de val van het IJzeren Gordijn in de jaren ‘90 komen zij voornamelijk uit de voormalige
15

16
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19

18

Het SAFTE onderzoek, een internationaal onderzoeksproject ‘studying the acquisition of illicit firearms by terrorists in
Europe’: http://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/
Nationaal dreigingsbeeld Georganiseerde misdaad 2017; Boerman en Bruinsma, 2012
Nationaal dreigingsbeeld Georganiseerde misdaad 2017
Ibid.
Europese Commissie (2014), ‘Study to Support an Impact Assessment on Options for Combatting Illicit Firearms
Trafficking in the European Union’, te raadplegen op http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home__illicit_fireams_trafficking_final_en.pdf.
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Sovjet-Unie en andere Warschaupact-landen, in de loop van dat decennium worden de Balkanlanden als gevolg van de Joegoslavische burgeroorlogen een belangrijke aanvoerbron. Meer
recentelijk komen illegale vuurwapens uit Noord Afrika (landen als Libië), gebruik makend van
belangrijke drugs-smokkelroutes.

20

De Oost-Europese en de Balkan-route waren ook de

belangrijkste illegale aanvoerroutes voor de vuurwapens die zijn gebruikt in de recente
terroristische aanslagen in West-Europa. De onderstaande figuur laat dit zien.
Figuur 1.4

Bron:

Aanvoerroutes van vuurwapens gebruikt in de terroristische aanslagen in Europa

Der Spiegel (24 maart 2016), ‘How EU Failures Helped Terrorists Obtain Weapons’.

De vraag hoeveel vuurwapens er op illegale wijze in ons land rondgaan kan enkel indicatief
benaderd worden. Een aanname die door de Nederlandse politie (en ook door de politie van
andere West-Europese landen) wordt aangehouden is het ervaringsgegeven dat ongeveer 10
procent van het totale aantal vuurwapens in het criminele circuit op enig moment weer in beslag
wordt genomen. Op grond van deze aanname en de beschikbaarheid van gedetailleerde
inbeslagnamegegevens van de politie uit de periode 1998 – 2000 werd in 2002 geschat dat er
jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 vuurwapens de Nederlandse markt op worden gebracht via
smokkel en dat er in het totaal tussen de 85.000 en 125.000 illegale vuurwapens in Nederland
zijn.

21

De aangehaalde omvangschatting kent echter uiteenlopende problemen die maken dat het

aantal illegale vuurwapens zowel hoger als lager zou kunnen liggen.
2005 werd uitgevoerd op grond van de vangst-hervangstmethode

23

22

Een omvangschatting die in

ondersteunt evenwel het beeld

van een vraagzijde van tienduizenden Nederlanders die zich op serieuze wijze, gekoppeld aan
misdaad, willen bewapenen.

24

Bij die vangst-hervangstschatting van 2005 werd gekeken naar

personen die in de periode 2001 tot en met 2003 minimaal éénmaal werden opgepakt voor illegaal
vuurwapenbezit én die tegelijkertijd behoorden tot een (of meer) van de categorieën van
20
21
22

23

24

Gizmodo (19 juli 2012).
Spapens & Bruinsma, 2004, p. 51-52; Spapens & Bruinsma, 2002b, p.135, 136
Ten eerste is onduidelijk of de ’10-procentsregel’ inderdaad ook voor Nederland opgaat. Ten tweede was de informatie
over het aantal in beslag genomen vuurwapens onvolledig. Ten derde zou deze schatting inhouden dat het arsenaal aan
illegale vuurwapens gestaag (en fors) toeneemt, terwijl niet valt aan te tonen dat de vraag in dezelfde mate stijgt. Ten
vierde is het aantal wapens niet gelijk aan het aantal bezitters, omdat criminelen in het georganiseerde misdaadmilieu
doorgaans per persoon meerdere (typen) vuurwapens bezitten.
Een statistische methode die (bij goede brongegevens over het aantal inbeslaggenomen vuurwapens) een redelijke
schatting kan geven voor de omvang van het totale illegale vuurwapenbezit in een land.
Bruinsma & Moors, 2005
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dadergroepen die samen betrokken waren bij ongeveer 75 procent van het totale aantal
geregistreerde vuurwapendelicten in Nederland. Op grond van de analyse wordt ingeschat dat het
gaat om minimaal een populatie van circa 40.000 vuurwapenbezitters, de gepakte en de
(bijgeschatte) niet-gepakten bij elkaar opgeteld.

25

Illegale vuurwapens in Europa komen in eerste instantie legaal op de markt. Ze komen vervolgens
via verschillende routes terecht in verkeerde handen. Dat kan onder meer zijn:

26

•

diefstal uit legale wapendepots (waaronder van het leger en politie);

•

aankoop vanuit het legale circuit (legale handel) door een stroman;

•

rechtstreekse verkoop door personen (individuen) die wapens legaal in bezit hebben;

•

aankoop via de criminele tussenhandel (die op hun beurt hun wapens op verschillende
manieren betrekken);

•

via familie, vrienden en bekenden (die op hun beurt hun wapens op verschillende manier
hebben betrokken, legaal of illegaal);

•

aankoop via internet (op de ‘Dark net’, of ‘Deep web’, via sites als Armory, of ‘gewoon’ via
Facebook).

27

Dit overzicht laat al zien hoe zeer het illegaal verkrijgen van vuurwapens een zaak is van
netwerken. Verder is algemeen bekend dat de illegale vuurwapenhandel in Europa zich
voornamelijk voltrekt in relatief kleine partijen vuurwapens.

28

De smokkel betreft over het algemeen

samengestelde partijen, bestaande uit verschillende typen vuurwapens en munitie, ook wel
aangeduid als ‘kofferbaksmokkel’ (Dienst Nationale Recherche, 2006)
term ‘ant-trade’ (‘mierenhandel’) (Bourne en Berkol, 2006).

29

of met de meer algemene

30

Verder is bekend dat de illegale handel in vuurwapens meestal een nevenactiviteit is van criminelen
en geen hoofdactiviteit, bijvoorbeeld een activiteit naast de handel in verdovende middelen. Het
gemak waarmee op sociale media als Facebook

31

en (zowel legale

32

33

als verborgen ) online

marktplaatsen vuurwapens ‘binnen een kwartier’ kunnen worden verkregen, is een zorgbarende
nieuwe trend. Via deze media kunnen kopers en verkopers elkaar snel en makkelijk vinden, terwijl
het voor de autoriteiten (en zelfs voor welwillende sociale media die mee willen werken aan
opsporing en repressie) moeilijk is deze transacties te monitoren.
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32
33
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Daarbij is het belangrijk te vermelden dat het zowel ging om bezitters van scherpschietende, niet-scherpschietende én
namaakvuurwapens. Bij de selectie van relevante verdachten kon namelijk niet altijd worden uitgesloten dat bepaalde
verdachten (ook) een namaakvuurwapen en/of een gas/alarmwapen gebruikten, bijvoorbeeld in gevallen waarbij er met
het wapen was gedreigd, het wapen vervolgens niet werd gevonden en er daardoor geen nadere technische
wapengegevens beschikbaar waren.
Ibid. Zie ook: Boerman en Bruinsma (2012) en zie RAND (2008), ‘Strategies for Disrupting Illegal Firearms Markets’, te
raadplegen op http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2008/RAND_TR512.pdf.
Gizmodo (19 juli 2012), ‘The secret online weapons store that’ll sell anyone anything’, te raadplegen op
http://gizmodo.com/5927379/the-secret-online-weapons-store-thatll-sell-anyone-anything; NRC (28 februari 2015), ‘Een
AK-47 voor 412 euro’, te raadplegen op http://www.nrc.nl/next/van/2015/februari/28/een-ak-47-voor-412-euro-1469046;
RAND (2017), ‘Behind the curtain. The illicit trade of firearms, explosives and ammunition on the darkweb’, te raadplegen
op https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2091.html; interview met operationeel specialist Landelijk Team
Vuurwapen Intelligence politie.
Zie o.a. Duquet en Alstein (2011, 2016), Boerman en Bruinsma (2012), Bruinsma en Moors (2005) en Spapens en
Bruinsma (2002).
Dienst Nationale Recherche (2006), ‘Illegale wapenhandel’. Justitiële Verkenningen 4(8), te raadplegen op
https://www.wodc.nl/images/jv0804-volledige-tekst_tcm44-117369.pdf.
Bourne, M. & Berkol, I. (2006), ‘Chapter 4. Deadly Diversions: Illicit Transfers of Ammunition for Small Arms and Light
Weapons’. In: S. Pézard & H. Anders (eds.), Targeting Ammunition: A Primer: 99-131.
VICE (27 februari 2014), ‘It’s really easy to buy a gun on Facebook’, te raadplegen op
http://motherboard.vice.com/read/its-really-easy-to-buy-a-gun-on-facebook; Venturebeat (27 februari 2014), ‘Buying a gun
takes 15 minutes’, te raadplegen op http://venturebeat.com/2014/02/26/exclusive-buying-a-gun-on-facebook-takes-15minutes/.
Zie bijvoorbeeld http://www.afg-defense.eu/.
Gizmodo (19 juli 2012).
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Voor Nederland geldt dat wij geen productieland van vuurwapens zijn. Dit betekent dat iedere lijn
van wapenhandel in Nederland op een of andere manier begint in het buitenland óf dat sprake was
van diefstal van legale bezitters in Nederland. Illegaal geproduceerde vuurwapens worden in
Nederland nauwelijks aangetroffen; het overgrote deel is legaal geproduceerd (voornamelijk binnen
de grenzen van de EU) en verdwijnt vervolgens in het illegale handelscircuit via zwartwassen,
ombouw, recycling of diefstal.

34

Er is een consistent beeld van de voornaamste bronlanden: al

decennia lang komen vuurwapens bestemd voor de Nederlandse markt vooral via
‘kofferbaksmokkel’ uit Duitsland en België en ook de Balkanlanden zijn onverminderd bronlanden
van illegale vuurwapens in Nederland. Verder lijkt ook diefstal een tamelijk consistente bron voor de
illegale vuurwapenmarkt: in 2012 stonden in Nederland circa 1.600 vuurwapens als vermist
gesignaleerd en jaarlijks komen er in ons land zo’n 300 tot 400 nieuwe aangiften van
vuurwapendiefstal bij.

35

Smokkelwijzen lijken wel te wijzigen. Ten eerste wordt in het meest recente nationale
dreigingsbeeld vastgesteld dat Nederland net als veel andere EU-landen de afgelopen jaren veel
last heeft gekregen van vuurwapens die via recycling - het terugbouwen van gedeactiveerde
handvuurwapens en automatische vuurwapens - in het illegale circuit worden gebracht, met name
vanuit Slowakije. Ten tweede wordt geconstateerd dat de markt voor omgebouwde gas- en
alarmpistolen groot blijft, maar dat er recent een grotere aanvoer van omgebouwde alarmpistolen
van Turkse makelij is gekomen. Ten derde: het relatief nieuwe fenomeen van de verwerving van
vuurwapens door via webshops of via het darknet onderdelen te bestellen en deze dan zelf in
elkaar te zetten. Door de gescheiden bestelprocedure is dan vaak geen verlof benodigd en het
gescheiden (laten) versturen van postpakketten reduceert de pakkans. Ten vierde dat er sinds
2012 in Nederland een nieuw zelfbouwwapen wordt aangetroffen: de pistoolmitrailleur van het merk
R9 arms Corp. U.S.A., vermoedelijk van Kroatische makelij. Tot begin 2014 werden deze
mitrailleurs alleen in Nederland aangetroffen. Nadien zijn er inbeslagnames geweest in Duitsland,
België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarbij bestond steeds een link naar Nederland.

36

Met betrekking tot de betrokken smokkelaars wordt gesproken van een relatief kleine groep
vuurwapenhandelaars die op grote schaal diverse soorten van vuurwapens in Nederland
importeert.

37

Velen zijn al jaren actief en kennen elkaar direct of indirect. Bij de import spelen de

contacten van deze spelers met hun buitenlandse families of gemeenschappen een grote rol. De
laatste jaren worden vooral importeurs gezien met connecties in landen zoals Polen, Kroatië,
Slowakije en, in mindere mate, de Antillen.

38

Vaak blijft onduidelijk hoe een vuurwapen vervolgens

bij een organisatie of eindgebruiker terechtkomt. Wel wordt in het meest recente Nationaal
dreigingsbeeld / NDB (van 2017) benoemd dat bepaalde groepen relatief vaak in
opsporingsonderzoek naar voren komen als gekoppeld aan de tussenhandel in vuurwapens. Dat
geldt voor “bewoners van woonwagenkampen, leden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s),
criminele groeperingen van Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische origine en doorgegroeide
criminele jeugdgroepen”.

39

De doorgegroeide jeugdgroepen houden zich daarbij volgens het NDB

ook bezig met de handel in omgebouwde gas- en alarmpistolen en het plegen van liquidaties. Ook
nemen de onderzoekers waar dat kopers van vuurwapens zich steeds vaker laten bedienen door
meerdere aanvoerlijnen. Verder schrijven de onderzoekers in het NDB over het werken met
pakketbezorgers (parcel companies) als nieuwe ontwikkeling. Vuurwapenhandelaars zetten deze
bedrijven in als tussenschakel om pakketten vuurwapens vanuit de Verenigde Staten onherkenbaar
door te sturen naar de uiteindelijke ontvanger. Ook nieuw is de inzet van straw purchasers in de
34
35
36
37
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Nationaal dreigingsbeeld 2017; Boerman & Bruinsma, 2012, p. 83
Nationaal dreigingsbeeld 2017
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 100
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Verenigde Staten. Het gaat om Amerikaanse burgers die in de Verenigde Staten vrijelijk een wapen
kunnen kopen en dat namens vuurwapenhandelaars in Nederland doen. Zij sturen de vuurwapens
naar Nederland via parcel companies. Facilitatoren die geen onderdeel uitmaken van de groep
vuurwapenhandelaars zien we vooral in de uitvoering van technische klussen, zoals het reactiveren
van vuurwapens.
De Nederlandse illegale vuurwapenmarkt lijkt primair gericht op bevoorrading van criminelen in
Nederland. Toch worden er wel degelijk ook illegaal vuurwapens via Nederland naar andere landen
doorgezet. Dit betreft dan in het bijzonder de doorvoer naar Ierland en Engeland.

2.3

40

De toegang van terroristen tot vuurwapens op de illegale markt
Hoe in het bijzonder terroristen in Nederland aan (illegale) vuurwapens zijn gekomen heeft tot nu
toe amper wetenschappelijke aandacht gehad. Wel is uit Nederlands onderzoek bekend geworden
dat veel van de (vooral mannelijke) jihad-verdachten criminele antecedenten hebben

41

en dat

jihadisten de omstandigheden in detentie soms benutten om criminelen te contacteren als
mogelijke toekomstige leveranciers van wapens en springstoffen. Verder suggereren getuigenissen
en bewijsstukken dat jihadisten in hun sociale omgeving actief en – af en toe – ongegeneerd
informeren naar wapens en springstoffen.
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Zij laten beoogde leveranciers dan bijvoorbeeld weten

dat zij over connecties beschikken die hen de benodigde financiën kunnen verschaffen.

43

Vanuit Boerman en Bruinsma (2012) is er een Nederlandse casus bekend van een crimineel
samenwerkingsverband van Nederlanders en Joegoslaven waarbij er onbevestigde informatie zou
zijn dat zij actief waren in de illegale handel in cocaïne, ecstasy en wapens en expliciet aangaven
zich wat betreft de vuurwapens ook op vermarkting aan terroristen te willen richten. Voor welke
terroristen de wapens mogelijk bestemd waren (in Nederland of het buitenland, jihadisten of
anderszins) is op grond van het beschreven voorbeeld echter niet bekend.
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Voor aanvullende informatie moeten we onze landsgrenzen over. Daarbij zien we in het recente
onderzoek van Duquet (2016) naar ‘mass shootings’ in Europa dat de terroristen die daar aan bod
kwamen hun wapens uit zeer uiteenlopende bronnen hadden: Kalashnikovs die vermoedelijk via de
Balkan route Europa zijn binnen gekomen, wapens die zijn gestolen van de politie en het leger
(Denemarken, België), en daarnaast ook gedeactiveerde wapens die gereactiveerd zijn.

45

Verder

zou die verwerving hen niet veel moeite hebben gekost, zo stelt een internationaal team van
onderzoeksjournalisten (de European Investigative Collaboration) in Der Spiegel van maart 2017:
“Our reporting shows that obtaining a weapon in Europe is hardly an insurmountable hurdle to the
carrying out of an attack. Indeed, the EU has essentially fostered an easily accessible weapons
bazaar for terrorists.”

46

Dit bevestigt ook Duquet in zijn studie naar ‘mass shootings’. Vooral de

connectie die terroristen hebben met het criminele milieu zou een dergelijke toegankelijkheid
faciliteren, zo beargumenteert Duquet: “Illicit gun markets in Europe are typically very closed
markets and access is generally limited to those with good connections to criminal networks.
Interestingly, many of the perpetrators of recent terrorist attacks in Europe were connected to the
40
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Nils Duquet, Armed to kill: An exploratory analysis of the guns used in recent public mass shootings in Europe, Brussels:
Flemish Peace Institute, 27 June 2016.; Der Spiegel (24 maart 2016), ‘How EU Failures Helped Terrorists Obtain
Weapons’, te raadplegen op http://www.spiegel.de/international/europe/following-the-path-of-the-paris-terror-weapons-a1083461.html.
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criminal underworld. It is known that several of the attackers had a criminal history and some of
them spent time in prison. Two of three perpetrators of the January 2015 attacks in Paris (Chérif
Kouachi and Amedy Coulibaly) for example, spent several years in prison and are believed to have
become radicalised there. They were thus well connected to the criminal networks who were then
able to provide them with the firearms necessary to execute their terrorist activities.”

2.4

47

Onderzoek naar verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme
De verwevenheid tussen georganiseerde misdaad en terrorisme is sinds het ontstaan van het
begrip ‘narco-terrorisme’ in de jaren tachtig (waarmee gedoeld wordt op het gebruik van politiek
gemotiveerd geweld door Zuid-Amerikaanse drugskartels) onderwerp van een groeiende
wetenschappelijke literatuur. De gedachte is dat georganiseerde misdaad en terroristische
groeperingen meer en meer met elkaar verweven raken, en uiteindelijk niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn. Deze zogenaamde ‘convergentie hypothese’ wordt door anderen ontkracht,
genuanceerd of juist nog verder doorgetrokken, de vraag of terroristische en criminele
groeperingen volledig kunnen transformeren van het een naar het ander wordt betwist.
Zo stelt Schmid in 1996 in een prominent artikel met de titel “The links between transnational
organised crime and terrorist crimes”, dat georganiseerde misdaad en terrorisme twee
fundamenteel verschillende fenomenen zijn, ondanks het feit dat er zeker ook overeenkomsten en
onderlinge betrekkingen zijn.
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Terroristen zijn ideologisch en politiek gemotiveerd, terwijl

georganiseerde misdaad streeft naar winst en het vergroten van de eigen markt positie.
Laqueur (1999) daarentegen ziet in zijn boek “The New Terrorism” wel degelijk een toenemende
vervlechting, zeker vanuit een historisch perspectief.
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Vijftig jaar geleden was er een duidelijke

scheiding tussen terrorisme en criminaliteit. Deze scheidslijn is in de loop der decennia zwakker
geworden en heeft soms zelfs geleid tot samenwerkingsverbanden die in het verleden ondenkbaar
waren.
Makarenko (2004) onderschrijft deze analyse en verklaart dit aan de hand van het einde van de
Koude Oorlog en de mogelijkheden die globalisering heeft gebracht. Moderne
communicatiemiddelen, het afnemende belang van grenzen en de opkomst van falende staten
vergrootten de mogelijkheden om georganiseerde misdaad en terrorisme te bedrijven. Het einde
van de Koude Oorlog leidde tot het grotendeels wegvallen van staatssponsoring voor terroristen,
waardoor zij op een andere manier inkomsten moesten verwerven en criminele activiteiten gingen
ontplooien.
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Tegelijkertijd zou bij de georganiseerde misdaad de interesse in politieke invloed (met

name in ‘failed states’) ook zijn toegenomen.
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Uiteindelijk zal er sprake zijn van volledige

convergentie, waarin terroristische groeperingen en criminele organisaties volledig van rol kunnen
wisselen. Dit is weergegeven in het zogenaamde ‘Nexus Model’ van Makarenko:
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Figuur 2.1

Bron:

Nexus Model

Makarenko (2004)

De stadia in het model geven aan hoe ‘diep’ beide groeperingen met elkaar verweven zijn.
Aanvankelijk is er sprake van samenwerking (alliance). Deze kan overgaan in het overnemen van
elkaars modus operandi (appropriation of tactics). Vervolgens kan er fusie tussen beide groepen
ontstaan, eerst ad hoc, later structureel (integration). Uiteindelijk ontstaan er hybride
samenwerkingsverbanden die zich zowel met terroristische als met criminele activiteiten
bezighouden. Mogelijk is er zelfs sprake van transformatie – niet alleen in aanpak en aard van de
activiteiten maar ook in motivatie. Criminelen transformeren zich in terroristen en vice versa. Een
door Wang (2010) benadrukte bijkomende factor is dat beide typen organisaties uit dezelfde
rekruterings-vijver vissen: gemarginaliseerde groepen uit de maatschappij, die sociale, culturele of
politieke frustraties ondervinden.
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Dit is ook relevant in het kader van het huidige debat rondom

terrorisme en extremisme.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (2013) zegt over de eventuele verwevenheid het
volgende: “Het onderscheid tussen criminele samenwerkingsverbanden en terroristische
organisaties is niet altijd scherp, men zou kunnen spreken van een continuüm van terrorisme en
georganiseerde misdaad. Criminele samenwerkingsverbanden en terroristische groepen kunnen
verschuiven op dit continuüm, waardoor het onderscheid tussen de twee verwatert. Verder kunnen
criminele en terroristische groepen allianties aangaan, ook met politieke en religieuze
stromingen.”
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Een belangrijke vraag is hoe lang zulke samenwerkingsverbanden standhouden. Wang (2010) stelt
vast dat samenwerking niet verder gaat dan tijdelijke ‘opportunistische’ belangen. De verschillen in
doelstelling en ideologische achtergrond maken langdurige samenwerking tussen terroristen en
criminelen onaannemelijk.
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Bovenkerk en Chakra (2004) nuanceren de convergentiehypothese

ook enigszins door te stellen dat dit lang niet voor alle criminele en terroristische groepen hoeft op
te gaan.
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Wellicht gaat het maar om een betrekkelijk klein aantal groepen waaraan steeds wordt

gerefereerd in dergelijke onderzoeken.
Volgens Hübschle (2011) is er, ondanks de veelheid aan theorie, te weinig empirisch onderzoek
naar dit onderwerp. Ook richten de meeste studies zich op landen en regio’s buiten Europa. In een
recent fenomeen onderzoek in opdracht van het Europese Parlement, stellen Makarenko en
Mesquitaa (2014) vast dat ook binnen het grondgebied van de Europese Unie terrorisme en
georganiseerde misdaad in toenemende mate met elkaar verweven raken.
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In het onderzoek is

gekeken naar hoe de georganiseerde misdaad en terroristische groeperingen in Europa met elkaar
interacteren. Het blijkt dat criminele samenwerkingsverbanden en terroristische groeperingen
‘niches of cooperation’ en ‘marriages of convenience’ hebben gevonden. Zoals onderzocht door
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Veldhuis (2016) speelt de gevangenis hierbij een belangrijke rol als ontmoeting- en
rekruteringsplaats: gevangenen vanuit het criminele circuit komen in contact met terreurverdachten
en terreurverdachten kunnen in sommige gevallen voor radicalisering van ‘lichte’ criminelen
zorgen.
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Dit lijkt het geval te zijn geweest bij de recente aanslagen in Parijs en Kopenhagen.

58

Meer contact vergroot de kans op uitwisseling van personen en kennis tussen de twee organisaties
en het ontstaan van zogeheten ‘dubbelfuncties’, waarbij een persoon lid is van zowel een
georganiseerde misdaadgroep en een terroristische (jihadistische) groepering.
De aanslagen in 2015 in Parijs en recentelijk in Brussel werpen nieuw licht op de discussie over
verwevenheid tussen criminele netwerken en jihadistische groeperingen. Waar eerder en ook
hierboven verondersteld werd dat jihadistische groeperingen voornamelijk handelen vanuit
religieuze en ideologische overwegingen, wordt als één van de motieven van terroristen nu juist
ook de spanning van criminele activiteiten genoemd. Of zoals in interviews met betrokkenen in het
Brusselse “jihadistische bolwerk” Molenbeek gezegd werd: IS is “the biggest street gang around.”
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De vraag in hoeverre er sprake is van verwevenheid tussen netwerken uit de georganiseerde
criminaliteit en terroristische jihadistische groeperingen kan schematisch als volgt worden
weergegeven (zie Figuur 2.2).

Figuur 2.2

Convergentie criminele en terroristische netwerken

Bron: Ecorys
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2.5

Samenvatting van belangrijkste bevindingen
De literatuur biedt ons enkele kaders waar vanuit gekeken kan worden naar jihadisten, criminelen
en naar de mogelijke manieren waarop hun werelden samenkomen rondom de verwerving van
vuurwapens.
Ten eerste maakt het ons alert op het belang van niet alleen het natrekken van actuele criminele
contacten van jihadisten maar ook van het belang van het natrekken van de historie van
criminele contacten. Terroristen leunen immers nogal eens op hun oude criminele kameraden bij
hun zoektocht naar vuurwapens, met de gevangenis als belangrijke locatie om bruikbare contacten
te leggen.
Ten tweede wijst het ons op het ontbreken van een noodzaak voor Nederlandse jihadisten om
verbanden aan te gaan in het buitenland om aan een vuurwapen te komen. Het criminele milieu
in ons land lijkt voldoende faciliterend en benaderbaar voor jihadisten, vooral omdat veel jihadisten
zelf een crimineel verleden hebben. Dat laatste sluit legale verwerving van vuurwapens dus
overigens wel uit; diefstal van een Nederlandse vergunning/erkenninghouder zou wel kunnen, maar
werd nog nooit vastgesteld.
Ten derde zien we dat de grootschalige smokkel van vuurwapens naar Nederland in handen is van
slechts enkele (niet-jihadistische) criminelen, waarna de verdere tussenhandel in de vuurwapens
uitwaaiert langs met name de lijnen van bewoners van woonwagenkampen, leden van outlaw
motorcycle gangs (OMG’s), criminele groeperingen van Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische
origine en doorgegroeide criminele jeugdgroepen. Vooral de connecties van jihadisten met deze
verdachten zijn dus interessant om nader te onderzoeken.
Ten vierde lijken jihadisten eindgebruikers te zijn die meebewegen met het criminele aanbod
en die niet in de rol van bestellers zitten die mee uitdenken welke wapens waar vandaag gehaald
moeten worden. Dit is een aanname op grond van de diversiteit van de bij hen aangetroffen
vuurwapens, gekoppeld aan het gebrek aan bewijs voor het tegendeel.

2.6

Conclusie
Doel van de literatuursearch was de beantwoording van de volgende zeven onderzoeksvragen. We
lopen ze door en vatten de belangrijkste vaststellingen per vraag samen.
1. Wat is er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur bekend over de herkomst en de
verkrijgbaarheid van illegale vuurwapens in Nederland en de andere EU lidstaten?
Op grond van onderzoek mag worden aangenomen dat illegale vuurwapens binnen de gehele
EU, en ook in Nederland, makkelijk verkrijgbaar zijn. In ons land rouleren tienduizenden illegale
vuurwapens en worden er elk jaar nog steeds illegale vuurwapens binnengesmokkeld. Smokkel
vindt vooral plaats in de vorm van kofferbaksmokkel vanuit Duitsland en België, maar steeds
vaker ook via internetbestellingen en pakketbezorging.
Er is weinig zicht op hoe de doorverkoop van de vuurwapens verloopt als ze eenmaal binnen
Nederland zijn gebracht. Wel spreekt de politie, in het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, van
groepen die relatief vaak gezien worden als tussenhandelaren: “bewoners van
woonwagenkampen, leden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s), criminele groeperingen van
Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische origine en doorgegroeide criminele jeugdgroepen.”
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Binnen die markt voor illegale vuurwapens lijkt EU-breed en ook in Nederland de
beschikbaarheid van automatische vuurwapens te zijn toegenomen. Deze automatische
vuurwapens zijn voornamelijk afkomstig uit het voormalig Oostblok en komen in toenemende
mate terecht bij criminelen die overvallen en geweldsfeiten plegen maar (nog) niet toebehoren
aan het zogenaamde zwacri-milieu van georganiseerde misdaad.
2. Wat is er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur bekend over de wijze waarop
terroristische (jihadistische) groeperingen aan hun vuurwapens komen en een eventuele relatie
tussen de georganiseerde criminaliteit en terrorisme (jihadisme) ook in Nederland?
Wetenschappelijk onderzoek naar vuurwapenverwerving onder jihadisten komt pas de laatste
jaren op gang. Een terugkerende vaststelling in buitenlandse literatuur is dat de plegers van
terroristische daden een crimineel profiel hebben en via hun criminele connecties, soms actueel
soms uit het verleden, in het eigen land aan vuurwapens konden komen. Het lijkt voor Europese
jihadisten niet nodig om een specifieke smokkel/handels-lijn op te zetten speciaal door en voor
gelijkgestemden. Ze liften mee op wat criminelen in het eigen land beschikbaar hebben.
3. Hoe ziet de markt van illegale vuurwapens eruit en hoe verloopt in het algemeen het
verwervingsproces van illegale vuurwapens binnen het criminele circuit en geldt dit ook voor
terroristische (jihadistische) groeperingen? Indien dit mogelijk anders verloopt wat zijn dan de
overeenkomsten en de verschillen?
Zie de beantwoording van de vorige vragen: Europese jihadisten die aan een vuurwapen
konden komen hebben zelf een crimineel profiel en kochten het wapen van personen die zij
kennen vanuit het criminele milieu. Er is op EU-niveau vooralsnog geen ‘jihadistische’
handelsmarkt in vuurwapens vastgesteld, naast een ‘criminele’ markt; de twee overlappen.
Aanvullend daarop kan worden gesteld dat er vooral handel is in pistolen en in toenemende
mate in automatische vuurwapens en dat de prijzen van illegale vuurwapens in Nederland al
jaren stabiel zijn.
4. Is bekend of er mogelijk personen actief zijn in netwerken van de georganiseerde criminaliteit
en terrorisme/jihadisme?
Hier is geen onderzoek naar gedaan in Nederland. Wel beschrijven Boerman en Bruinsma
(2012) één casus waarin vermoed wordt dat Nederlandse criminele handelaars in vuurwapens
‘bewust’ faciliterend zijn richting jihadisten, in de zin dat zij zich doelbewust (ook) op deze
doelgroep richten en/of niet afhaken met zaken doen als zij erachter komen dat het wapen voor
dat doel gebruikt kan gaan worden.
5. Is bekend of de Nederlandse jihadistische beweging gesegregeerd is van de georganiseerde
criminaliteit of maakt zij hier (deels) onderdeel van uit? Is daarnaast bekend welke posities
mogelijk door personen worden bekleed die in beide netwerken (terroristisch/jihadistisch en de
georganiseerde criminaliteit) zouden kunnen voorkomen?
Over de connectie in Nederland tussen jihadistische groepen en netwerken van criminelen is
erg weinig informatie. In enkele casussen die in de literatuur beschreven worden zien we
personen met de voeten in beide netwerken.
6. Is bekend of er zogenaamde facilitators actief zijn op het snijvlak tussen illegale
vuurwapenhandel, georganiseerde criminaliteit en terrorisme/jihadisme? Zo ja, vormen deze

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA

27

personen dan een sterke bindende factor tussen de georganiseerde criminaliteit en het
terrorisme/jihadisme?
Hier is geen zicht op. Wel kunnen we in algemene zin stellen dat binnen de illegale
vuurwapenhandel in Nederland geldt dat de tussenhandel vooral plaatsvindt langs de lijnen van
“bewoners van woonwagenkampen, leden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s), criminele
groeperingen van Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische origine en doorgegroeide criminele
jeugdgroepen”.

60

Hoe zij mogelijk de genoemde werelden met elkaar verbinden is onhelder.

7. In hoeverre worden afwijkende of ongewone signalen bij illegale vuurwapenhandel binnen de
zware en georganiseerde criminaliteit vanuit een Contra Terrorisme-bril bekeken?
In het meeste recente Nationale dreigingsbeeld georganiseerde misdaad wordt aangegeven dat
het in ieder geval wenselijk is dat dit gebeurt. Er staat: “De terroristische aanslagen in Europa
hebben de afgelopen jaren geleid tot meer aandacht voor de handel in vuurwapens en
explosieven. Vanuit de EU worden strengere regels voorbereid ten aanzien van het aankopen,
bezitten en deactiveren van vuurwapens. Ook ligt er een actieplan ter bestrijding van de illegale
handel en het gebruik van vuurwapens en explosieven. Gelet op de doorlooptijd van Europese
besluitvorming zal het resultaat van deze inspanningen op de kortere termijn naar verwachting
gering zijn. Concrete uitwerking van dit soort initiatieven vraagt om harmonisatie van wet- en
regelgeving binnen de EU. Dat is voor veel lidstaten een struikelblok. Verwacht wordt dan ook
dat nieuwe Europese wet- en regelgeving om het aanbod van vuurwapens uit landen als België,
Duitsland, Kroatië, Slowakije en Bulgarije tegen te houden, voorlopig niet geëffectueerd zal
worden. Hetzelfde geldt voor het aanbod van vuurwapens en onderdelen uit de Verenigde
Staten.”
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3

SNA als methode

3.1

Doel en toepassing
Sociale Netwerk Analyse (SNA) is als methode een interessante manier om tot duiding van
criminele samenwerkingsrelaties te komen. Kern van de SNA is dat de relaties tussen individuen
worden gevisualiseerd en dat de aard van het contact - op grond van wat werd waargenomen - ook
wordt gelabeld. Dergelijke analyses kunnen de aandacht helpen te vestigen op personen die
opvallen als ‘verbinders’ van personen of van deelnetwerken.
Bij de vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat zou een dergelijke analysewijze een neutrale
ingang kunnen zijn om rondom wapenhandelaren, wapenbezitters en/of geradicaliseerde personen
die nu in het oog springen in kaart te brengen wat bekend is over contacten (en daarmee over
mogelijke ingangen voor verwerving van vuurwapens).
In de laatste Monitor Georganiseerde Criminaliteit wordt die waarde van SNA voor (het richten van)
de opsporing en het duiden van misdaad als volgt geformuleerd:
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Door samenwerkingsverbanden te analyseren als criminele netwerken, waarin daders met elkaar in
wisselende samenwerkingsverbanden kunnen samenwerken, ontstaat er niet alleen oog voor de
stabiliteit in bepaalde samenwerkingsrelaties, maar ook voor discontinuïteit en verandering. Dergelijke
inzichten zijn ook voor de opsporing van groot belang. Door dit bredere perspectief kan ook een
betere analyse plaatsvinden van de posities van daders binnen criminele netwerken en hun
afhankelijkheidsrelaties. Zo zijn er vaak duidelijke hoofdrolspelers waarvan vele andere daders
afhankelijk zijn vanwege hun geld, kennis of contacten. Deze hoofdrolspelers zien we telkens weer
terug, in verschillende opsporingsonderzoeken en in verschillende samenwerkingsverbanden. Maar
andere daders kunnen gaandeweg steeds minder afhankelijk worden van deze hoofdrolspelers,
doordat zij zelf geld, kennis en contacten vergaren en vervolgens steeds meer eigen criminele
activiteiten ontwikkelen. Door niet a priori uit te gaan van een duurzame, piramidale organisatie,
ontstaat er dus oog voor groei en ontwikkeling binnen criminele netwerken. Ook kan duidelijk worden
dat facilitators, die veelal in de periferie van criminele samenwerkingsverbanden opereren, hun
diensten verlenen aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden. Daarmee nemen zij een
belangrijkere positie in binnen een crimineel netwerk dan beschouwing van afzonderlijke ‘criminele
organisaties’ zou doen vermoeden.

De identificatie van hoofdpersonen binnen een netwerk opent handelingsperspectieven voor
opsporing: het wordt mogelijk om vitale schakels aan te pakken, waardoor de effectiviteit van een
netwerk op een slimme manier wordt ondermijnd.

3.2

63

SNA maten en protocol
Kernaspect van elke Sociale Netwerk Analyse is de vaststelling van ‘centraliteit’ van personen ten
opzichte van andere personen. Een sterke, centrale, netwerkpositie van een persoon wordt niet
alleen bepaald door het aantal contacten dat een actor heeft, maar ook door de positie die de actor
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Kruisbergen E., Van de Bunt H., Kleemans E. et al. (2012), Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Vierde rapportage
op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Den Haag: Boom: p. 18.
Ibid., p.21.
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in dat netwerk inneemt. Afhankelijk van de vorm van het netwerk, bestaan er verschillende vormen
van centraliteit van actoren (zie bijvoorbeeld Freeman et al. 1991,

64

65

Borgatti 2005 ).

De meest gebruikte maten van centraliteit zijn de volgende:
•

Graad centraliteit (degree centrality). Deze maat van centraliteit meet het aantal relaties dat een
actor heeft met andere actoren. Het betreft de directe relaties die een actor heeft. In een gericht
netwerk, maken we onderscheid tussen ingraad en uitgraad (indegree en outdegree), ofwel het
aantal inkomende relaties en het aantal uitgaande relaties. In onze analyse geeft de graad
centraliteit vaak een vertekend beeld; aangezien we geen volledig netwerk hebben, zal de actor
van wie we uitgaan relatief een hogere graad centraliteit hebben dan de actoren die niet in onze
startgroep zitten. We brengen namelijk alle relaties in kaart van de startgroep, maar niet alle
relaties van de relaties van startgroep. Het vergelijken van de graad centraliteit van alle
personen uit de startgroep is wel nuttig.

•

Betweenness centrality. Deze maat van centraliteit meet de mate waarin een actor een
66

brugfunctie vervult tussen actoren die anders niet verbonden zouden zijn (Burt 1992 ). Het
gaat niet om de hoeveelheid van de relaties van actoren, maar om de positie in het netwerk die
de actor inneemt. Door de positie tussen twee niet verbonden groepen in te nemen, wordt een
structural hole gevuld. Het innemen van zo’n brugpositie, wordt ook aangeduid met de term
brokerage. Een persoon met een hoge brokerage waarde, verbindt dus groepen met elkaar die
niet met elkaar verbonden waren. Betweenness centrality wordt gemeten door het aantal keren
dat een actor een brugfunctie vervult op het kortste pad tussen twee andere actoren.
•

Closeness centrality. Closeness centraliteit is een netwerkmaat die meet wat de afstand is van
een actor ten opzichte van alle andere actoren in het netwerk. Hoe meer directe relaties er
tussen actoren bestaan, hoe hoger de closeness centraliteit. Closeness centraliteit kan daarom
gezien worden als een indicatie van de tijd die nodig is voor een bron (informatie, wapens) om
67

de andere actor te bereiken (Hamers et al, 2011 ). Closeness centraliteit wordt gemeten door
de kortste paden tussen de actor en alle andere actoren in het netwerk op te tellen.
•

Eigenvector centrality. Closeness centraliteit is niet altijd optimaal voor het bepalen van de
invloed in een netwerk dat groter en complexer is. Eigenvector centraliteit houdt meer rekening
met de aard van de relaties van actoren, in plaats van slechts het aantal. Twee actoren kunnen
een vergelijkbare closeness centraliteit hebben in een andere netwerkstructuur, bijvoorbeeld
een actor met een klein aantal nabije relaties in een dicht netwerk en een groot aantal verre
relaties in het gehele netwerk en een actor met een gelijke afstand tot alle andere actoren in het
netwerk. Eigenvector centraliteit houdt rekening met deze verschillen in relaties. De tweede
actor is hier centraler, omdat hij meer actoren in het netwerk kan bereiken met dezelfde
inspanning. Eigenvector centraliteit houdt rekening met de globale structuur van het netwerk.

68

Eigenvector centraliteit geeft een relatieve waarde, waarbij actoren die relaties hebben met
centralere actoren, hoger scores dan actoren met eenzelfde aantal relaties met minder centrale
actoren.
In de sociale-netwerk literatuur bestaat discussie over de optimale netwerkpositie (zie bijvoorbeeld
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Burt, 2001 ). Closeness centraliteit zou bijvoorbeeld leiden tot nauwere banden, waardoor
sanctiemechanismen effectief zijn en vertrouwensbanden niet geschaad worden (Coleman,
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1990).

70

Daarnaast is toegang tot informatie snel: een hoge mate van closeness centraliteit

betekent dat informatie snel door het netwerk kan stromen. Betweenness centraliteit geeft juist
meer toegang tot nieuwe informatiebronnen. De informatie overlapt meestal niet, zoals wel het
geval is in gesloten netwerken. Een actor die andere actoren verbindt kan de informatie die van de
ene naar de andere actor gaat, controleren en aanpassen. Op deze manier heeft een actor die een
71

brokerage positie inneemt controle over de andere actoren (Brass en Burkhardt, 1993 ).
Meer recent onderzoek heeft uitgewezen dat juist de combinatie van goed ingebed zijn in een
netwerk én een brokerage positie vervullen, leidt tot de optimale uitkomsten (Burt, 2005;
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Everton,

73

2012 ). Zowel het goed ingebed zijn in een netwerk waarin vertrouwen tussen de actoren is en
risico’s worden geminimaliseerd, als het kunnen bereiken van externe bronnen, is dus belangrijk.
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4

Meerwaarde-verkenning SNA op dit thema

4.1

Inleiding
Expertise die relevant is voor het thema ‘verwevenheid van terroristen en georganiseerde misdaad
bij verwerven van vuurwapens’ is binnen de politieorganisatie verspreid over professionals van
verschillende afdelingen:
•

Rechercheurs zware criminaliteit (‘zwacri’),

•

Contra-terrorisme, extremisme en radicaliserings-teams (CTER) en

•

Landelijk team vuurwapenintelligence (LtV) experts.

Hierover is in eerder onderzoek al het volgende geconstateerd:
[D]e huidige inrichting van de opsporing (heeft) gestalte gekregen vanuit de visie dat opsporing vooral
iets exclusiefs van de recherche is. Dit is opmerkelijk, omdat opsporing feitelijk plaatsvindt in de DRR,
Districten, DROS, DRIO, DROC, et cetera. In verschillende sessies hebben meerdere respondenten
aangegeven dat de opsporing teveel hokjes kent, en dat er ‘ontschot’ moet worden. De opsporing is
teveel opgehokt met aparte teams tactiek, informatie, opsporingsexpertise (forensisch, digitaal,
financieel) en specialistische ondersteuning die allemaal eigen processen en lijnen kennen. Sommige
respondenten noemden de verhokking gekscherend een “intern barrièremodel”. Zelfs binnen een
team doet er zich verhokking voor, door de instelling van een vaste kern leidinggevenden, vaste kern
uitvoerenden en aparte tegensprekers. “Onze buitenwereld kent geen hokjes. Wij hebben het over
een ‘speelveld’, maar om dat te mobiliseren is een hele opgave. We sussen onszelf in slaap met dat
concept.”, zo werd opgemerkt. (…) Daarnaast wordt de strafrecht- en veiligheidsketen ervaren als een
verzameling van losse schakels. Mede daardoor is er onvoldoende besef van de mogelijkheden van
meer integraal opsporen (netwerkend werken). Sommige respondenten stellen dat er een vrees is
buiten de eigen kaders te treden en ‘het stuur’ te verliezen.
Bron: Huisman, Princen, Klerks en Kop (2016), Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse
van de opsporing 74

Waar rechercheurs zich richten op aanpak van georganiseerde misdaad en veel aan opsporing
doen, leggen de CTER-teams (landelijk en regionaal) zich toe op het monitoren van subjecten en in
kaart brengen van ontwikkelingen ten aanzien van terroristische groeperingen (ontstaan van
georganiseerde groepen tegenover eenlingen die kwaad in de zin hebben). Experts bij het Ltv
monitoren de ontwikkelingen op gebied van vuurwapenhandel, signaleren nieuwe wapen-lijnen,
dragen bij aan internationale opsporingsonderzoeken door deelname aan zogeheten Joint
Investigation Teams (JITs) waarin verschillende landen gezamenlijk grensoverschrijdende
wapenhandel aanpakken.
Voorts zijn verspreid over de politie-organisatie specialisten aanwezig op het gebied van Sociale
Netwerkanalyse (SNA), wiens methodologische kunde meerwaarde heeft voor onderzoek en
fenomeenanalyse op dit thema. Daarnaast houdt ook de AIVD vanuit haar opdracht zicht op
ontwikkelingen aangaande dit thema.
De thematische onderverdeling leidt ertoe dat goed moet worden afgestemd wie vragen over dit
aandachtsgebied moet oppakken: zwacri rechercheurs richten zich op specifieke zaken en
74
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focussen op criminele organisaties; CTER-experts zijn scherp op nabijheid van een vuurwapen,
maar rechercheren niet de verbanden met mogelijke handellijnen; Ltv-experts maken
fenomeenanalyses op het gebied van wapenhandel maar linken dit niet (direct) aan of in de
omgeving van afnemers CTER-subjecten voorkomen. Specialisten die getraind zijn in het uitvoeren
van SNA zijn niet vaak werkzaam op dit thema, of geven aan deze methode niet meer te
gebruiken.

4.2

75

Hoe wordt de vraag nu aangepakt?
Om inzicht te krijgen in hoe momenteel alertheid is georganiseerd op het thema verwevenheid van
georganiseerde misdaad en terroristische groeperingen bij verwerving van illegale vuurwapens,
heeft in het kader van dit onderzoek een verkenning plaatsgevonden bestaande uit 3 elementen:
•

gesprekken met de Landelijke Eenheid CTER,

•

gesprekken bij een aantal regionale teams,

•

een sessie bij het landelijk overleg tactisch analisten CTER.

77

76

en

Dit leidt tot een uiteenlopend beeld van de huidige (SNA-)werkwijze, zowel tussen de landelijke
eenheid en de regionale teams als tussen regionale teams onderling. Dit is tot op zekere hoogte te
verwachten, aangezien veel teams relatief recent zijn opgericht om alertheid op CTER als thema
ook regionaal te organiseren.
4.2.1 Regionale organisatie verbondenheid vuurwapen(handel) en terrorisme
Op basis van indrukken uit deze gesprekken lijkt op regionaal niveau SNA als zodanig niet te
worden toegepast op CTER-subjecten. In specifieke CTER-onderzoeken wordt wel een beeld
gemaakt van de hoofdpersonen, waarbij de eerstegraads-connecties in beeld komen. Dit beeld is
gebaseerd op meer volledige informatie dan voorhanden is voor ons onderzoek: ook signalen van
wijkagenten, opsporingsgegevens verkregen via andere methoden zijn beschikbaar om een beeld
te vormen van de directe omgeving van een subject. Tweedegraads-connecties van hoofdpersonen
worden echter niet stelselmatig in kaart gebracht.
Door de teamleiders van de regionale eenheid in Zeeland-West Brabant, Den Haag en Amsterdam
is de wens uitgesproken om op meta-niveau een SNA te doen op de beschikbare CTERgerelateerde data, om nieuwe connecties te identificeren en een fenomeen-analyse te
ondersteunen. Hier geven zij aan tegen een capaciteitsprobleem aan te lopen.
Ook wordt op regionaal niveau vanuit de CTER-hoek niet stelselmatig gekoppeld met het thema
vuurwapenhandel. In de regionale teams ontbeert het aan een expert vuurwapenintelligence. Als er
vuurwapenexpertise is, omvat dit vaak de forensische kant en niet de analyse.
Sommige tactisch analisten zien niet direct het nut van een grote SNA op alle bekende personen:
de veronderstelling is meermalen geuit dat wanneer SNA wordt toegepast op de landelijke lijst met
CTER-subjecten, ‘iedereen met iedereen’ zal worden gekoppeld en daarmee de toegevoegde
waarde beperkt zou zijn. Dit verschillend beeld vanuit de praktijk laat daarmee een zekere
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Zie Duijn P. & Klerks, P. (2014), ‘De brug tussen wetenschap en opsporingspraktijk’. In
Tijdschrift voor Criminologie: 56(4), pp.39-70.
Eerder in het onderzoek zijn verscheiden sessies georganiseerd met het Landelijk team Vuurwapenintelligence om na te
gaan of en hoe zij met dit thema in aanraking waren. Hieruit bleek dat de CTER-teams de meest logische plek waren om
verdere inputs op te halen.
Te weten regio’s Den Haag, en Zeeland-West Brabant. In Amsterdam-Amstelland is gesproken met het team dat zich op
de AFG –casus heeft gericht (vuurwapen-focus). Het regionale CTER-team van Amsterdam-Amstelland heeft schriftelijke
inputs geleverd.
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tegenstrijdigheid zien tussen teamleiders en tactisch analisten, mogelijk verklaarbaar vanuit de
andere bril waarmee zij tegen dezelfde problematiek aankijken.

In een van de politieeenheden spraken wij met twee vuurwapenspecialisten die inmiddels wegens
gebrek aan capaciteit niet langer met het vuurwapendossier bezig zijn. Zij geven aan dat er op dit
thema nog veel te winnen valt, ook in de verbinding met de CTER-hoek. Als voorbeeld werd genoemd
dat bij een eenmalige cross-check van 40 CTER-subjecten in opdracht van het Ltv, een mogelijk
interessante link werd ontdekt tussen CTER en een verdachte van wapenhandel (een broertje van
een van de CTER-subjecten).

4.2.2 Landelijke organisatie CTER
De Landelijke Eenheid CTER bestaat al langer en brengt landelijk alle relevante informatie op
CTER-gebied (binnen de politie) samen. Zij past zelf ook SNA toe, op basis van meer bronnen dan
mogelijk gedurende dit onderzoek (Osint, opsporingsgegevens).
Deze SNA is veel gerichter en vanuit een nauwer perspectief, waarbij de link met vuurwapens en
vuurwapenhandelaren niet als op zichzelf staand criterium wordt gehanteerd. Daarbij mag worden
opgemerkt dat de Landelijke Eenheid CTER een database (iBase) bijhoudt met alle informatie,
waar het Landelijk team Vuurwapenintelligence toegang tot heeft. (Het Landelijk team
Vuurwapenintelligence is bezig met het opbouwen van een soortgelijke database voor hun
informatie.)
Daarbij mag ook worden opgemerkt dat gevraagd naar het belang te monitoren op nabijheid van
vuurwapens voor terrorismeverdachten, enkele tactisch analisten uit de regio’s hebben
aangegeven dat zij hier niet (direct) het belang van inzien: als vuurwapens worden aangetroffen in
de loop van reguliere monitoring, wordt hier zo nodig op ingegrepen.
In deze gesprekken zijn verscheidene argumenten benoemd waarom stelselmatige SNA
momenteel niet wordt toegepast op de nexus tussen vuurwapen(handel) en terrorisme:
1. Dergelijke SNA levert te weinig op (veronderstelling ‘vuurwapens zijn makkelijk verkrijgbaar’)
2. Er is geen capaciteit om alle leads die daarbij in beeld komen volledig uit te lopen
3. Politie-data zijn van te lage kwaliteit om echt goede analyses op te doen, veel extra werk nodig
Aanvullend kan worden geconstateerd dat SNA op dit thema niet wordt toegepast omdat deze
opdracht als zodanig niet belegd is bij de CTER-teams.
De huidige werkwijze op het gebied van CTER veronderstelt nabijheid van vuurwapens en
richt zich op monitoren van bestaande subjecten. Stelselmatige SNA wordt niet toegepast.

4.3

Waarom Sociale Netwerk Analyse?
Het is van belang om uiteen te zetten wat de mogelijke meerwaarde is van een SNA, juist gegeven
de gehoorde bezwaren.
Door een casus in te steken vanuit de SNA-methodologie, in plaats van een bepaalde specifieke
expertise, kan de brug worden geslagen tussen verschillende datasets. Zaken analyseren vanuit
een ‘SNA-bril’ leidt tot een andere vraagstelling, waarbij als vanzelfsprekend aandacht wordt
gevestigd op dwarsverbanden tussen verschillende expertises: allereerst wordt het netwerk van
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een groep startpersonen in kaart gebracht (mathematisch aspect van de SNA), vervolgens moet
men duiden met wat voor personen je te maken hebt (kwalitatief aspect van de SNA).
Welke profiel hebben zij? Zijn zij met politie in aanraking geweest en zo ja, in welke hoedanigheid?
Wat is over hen bekend? Om deze vragen goed te beantwoorden, zal contact moeten worden
gezocht met alle professionals die mogelijk kennis hebben van de onderzochte personen (van
wijkagent tot rechercheur). Ook zal een cross-check moeten plaatsvinden tegen relevante
beschikbare databases: naast bevraging van BVI-IB en BlueSpotMonitor zijn op dit thema meest
direct relevant de landelijke CTER-database en beschikbare vuurwapenintelligence. Hierdoor
kunnen interessante nieuwe leads naar voren komen.
Naast het samenbrengen van informatie die normaliter verspreid aanwezig is, heeft SNA een ander
belangrijk voordeel. Door de beschikbare informatie wiskundig te benaderen, kan met een SNA
worden uitgerekend wie binnen een gegeven netwerk de belangrijkste personen zijn: Wie hebben
de meeste connecties (closeness centrality)? Wie vervult een brugfunctie tussen sub-netwerken
(betweennes centrality)? Wie staat het dichtst bij de meest centrale actoren binnen een netwerk
(eigenvector centrality)? Het combineren van deze SNA-maten met beschikbare informatie op
persoonsniveau (wie komt in een CTER-database voor, wie bij de LtV, wie is opgepakt met een
vuurwapen?), geeft handvatten om binnen een grote groep personen te prioriteren wie het meest
aandacht verdient. Men kan als het ware de ‘spelden in de hooiberg’ markeren, waarop verder
onderzocht moet worden. In die zin kan SNA juist tijd besparen voor opsporing.
Tot slot is van belang te benoemen dat SNA als methode kan worden gebruikt op combinaties van
meerdere datasets, waarbij er in principe geen beperking zit op het aantal ‘lagen’ dat kan worden
toegevoegd.
Zo kan bijvoorbeeld ook financiële intelligence van de Financial Intelligence Unit (FIU) worden
meegenomen, waarbij koppeling van financiële patronen met signalen uit de wijk nieuwe inzichten
kan opleveren. Ook is denkbaar dat ontwikkelingen bij Outlaw Motor Gangs (OMGs) van belang
kunnen zijn voor het snijvlak tussen vuurwapen(handel), georganiseerde misdaad en terroristische
groeperingen. De landelijke OMG-database kan relatief eenvoudig worden meegenomen in een
SNA.
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5

Illustratie aan de hand van casusanalyse

5.1

Samenvatting casus
Om een beter beeld te krijgen van de praktische meerwaarde en mogelijk ook van de contraindicaties van het werken met SNA op het onderwerp vuurwapenhandel en terrorisme is – zoals
werd geïntroduceerd in de inleiding – een SNA uitgevoerd vertrekkend vanuit casusinformatie over
enkele wapenhandelaren. Door vanuit deze personen de vraag te stellen: met wie gaan zij om
(voor zover de politie daar zicht op heeft) en zien wij ook CTER-verdachten in hun nabijheid, komen
we mogelijk tot inzichten over de meer of minder centrale personen.
De gekozen aanpak is een van vele mogelijke keuzes om de praktische meerwaarde te verkennen. Alternatieve
routes zijn bijvoorbeeld:
1. Vertrekken vanuit CTER-perspectief, waarbij het sociaal netwerk wordt opgebouwd en wordt nagegaan
wanneer vuurwapen(handel)-verdachten in beeld komen;
2. Starten vanuit individuen bij wie grote voorraden vuurwapens zijn aangetroffen en hun netwerk uitbouwen
om aanvoer en afzetmarkt in kaart te brengen;
3. Beginnen vanuit individuen verdacht van bezit en/of handel in automatische vuurwapens, waarbij in kaart
wordt gebracht hoe hun afzetmarkt eruit ziet en of hier CTER subjecten in voorkomen.

De handelaren die we als startpunt hebben genomen zijn personen die in beeld zijn gekomen
doordat zij zijn gelinkt aan wat in de media de naam Slowakijeroute heeft gekregen. De AFG casus
draait om wapens gekocht bij de Slowaakse (web)winkel AFG, gehuisvest in het Slowaakse dorp
Partizánske. Sinds 2014 staat deze winkel op het netvlies van Europese rechercheurs. De Duitse
federale recherchedienst (Bundeskriminalamt) schat dat vanuit deze winkel zo’n 14.000
gedeactiveerde wapens zijn verkocht door heel Europa – vanwege een maas in Europese
wetgeving toentertijd volledig legaal. Deze wapens waren zo gedeactiveerd, dat zij relatief
eenvoudig opnieuw schietklaar konden worden gemaakt. Wapens uit deze AFG-aanvoerlijn zijn in
de handen van Franse terroristen, Britse gangsters, en Duitse neo-Nazi’s aangetroffen.
meest recente Nationaal Dreigingsbeeld (2017) zegt hierover het volgende:

78

Het

79

In Europa is het terugbouwen van gedeactiveerde handvuurwapens en automatische vuurwapens,
ook wel recyclen genoemd, op dit moment een van de meest gebruikte methoden om vuurwapens in
het illegale circuit te brengen. In Nederland bestaat de laatste jaren een relatief groot aanbod van
gerecyclede vuurwapens, vooral uit Slowakije. Naar verluidt zijn er in Slowakije vijftien
wapenverkopers die gedeactiveerde vuurwapens verkopen. Deze vuurwapens zijn minimaal
gedeactiveerd en in een handomdraai om te bouwen tot scherpschietende wapens. Waar de
vuurwapens worden gereactiveerd, is niet altijd bekend. Soms blijkt uit opsporingsonderzoek dat
reactivatie in Nederland moet hebben plaatsgevonden.

Sinds 2012 zijn er verspreid over heel Nederland bijna tweehonderd Slowaakse gerecyclede
vuurwapens aangetroffen. Het gaat om AK-47-gelijkende aanvalsgeweren van het merk CZ,
Skorpion-machinepistolen en pistolen van Glock, CZ en Grand Power. Bij verschillende grote
78
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Zie Der Spiegel/European Investigative Collaboration (24 maart 2016), ‘How EU Failures Helped Terrorists Obtain
Weapons’, te raadplegen op http://www.spiegel.de/international/europe/following-the-path-of-the-paris-terror-weapons-a1083461.html.
NCTV (2017), Nationaal Dreigingsbeeld 2017. Online te raadplegen op
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/nationaal-dreigingsbeeld-2017/nationaal-dreigingsbeeld2017.pdf.
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wapenvondsten, liquidatieonderzoeken en kleinere inbeslagnames komt steeds dezelfde Slowaakse
wapenverkoper naar voren. Die heeft in de afgelopen jaren meer dan 10.000 gedeactiveerde
vuurwapens in heel Europa verkocht. Op basis van opsporingsonderzoek wordt geschat dat er in de
jaren 2014 en 2015 ten minste een paar honderd, vooral automatische, vuurwapens uit Slowakije
naar Nederland zijn gekomen.

Figuur 5.1

Screenshot AFG website

Bron: AFG Defense, zie www.AFG-Defense.eu

Op 15 juli 2015 werd duidelijk dat dit probleem ook dichter bij huis speelde, toen na de arrestatie
van een aantal criminelen uit de omgeving Utrecht in een opslag box in Nieuwegein verschillende
Ceská Zbrojovka Vz 58’s werden gevonden – hetzelfde soort wapen dat op januari 2015 is gebruikt
bij de aanslagen op Charlie Hebdo en de joodse supermarkt in Parijs.
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Op basis hiervan heeft het

Openbaar Ministerie zich aangesloten bij het internationaal onderzoek dat loopt tegen de
Slowaakse webwinkel en maakt Nederland nu deel uit het van het Europese joint investigation
team (JIT).
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Op 2 december 2014 was in Berghem – na een tip van Europol – al een pakket

onderschept met daarin 35 Ceská vz61 Skorpions, gesmokkeld vanuit Slowakije.

82

Duidelijk werd

dat deze wapens onderdeel waren van een grotere stroom die vanuit Slowakije naar West-Europa
leidde, onder de hoede van een groot crimineel netwerk.
Deze bevindingen waren aanleiding voor het Landelijk team Vuurwapenintelligence om
systematisch vondsten van AFG-gerelateerde wapens in Nederland te monitoren.
5.1.1 Operationalisatie samenwerking Nationale Politie: werkplek en systemen
Om het casusonderzoek vorm te geven is samenwerking gezocht met de Nationale Politie en
toestemming verkregen bij het Openbaar Ministerie. Een werkplek is beschikbaar gesteld door de
Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) in Zoetermeer, waar het onderzoeksteam met
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Zie NRC (15 juli 2016), ‘De Slowakijeroute en het terrorisme’, te raadplegen op https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/15/deslowakijeroute-en-het-terrorisme-3270942-a1511916.
Zie NRC (13 juli 2016), ‘Onderzoek naar Slowaakse wapens in Nederland’, te raadplegen op
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/onderzoek-naar-slowaakse-wapens-in-nederland-3215871-a1511228.
Zie NRC (13 juli 2016), ‘Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde’, te raadplegen op
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211.
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ondersteuning van een politie-analist van de afdeling Analyse en Onderzoek

83

inzage kreeg in de

informatiesystemen.
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van de systemen BlueSpotMonitor, Basisvoorziening
Informatie – Integrale Bevraging (BVI-IB), en – in een enkel geval - Basisregistratie Personen
(BRP). BlueSpotMonitor en BVI-IB zijn meta-systemen waarmee verschillende politie-systemen
gelijktijdig doorzoekbaar zijn. Op deze manier kon op persoonsniveau alle bij de politie bekende
informatie worden gebruikt met betrekking tot politie-registraties (tot vijf jaar terug) en antecedenten
(veroordelingen voor strafbare feiten, tot 10 jaar terug).
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Ook kon via deze systemen worden

gekeken of iemand al dan niet in een opsporingsonderzoek bekend was, zonder verdere details
over het onderzoek in te (kunnen) zien (hit/no-hit systeem).
Daarnaast heeft via de politie-analist coördinatie plaatsgevonden met de Landelijke Eenheid CTER
om een cross-check te doen of de onderzochte personen bekend zijn als CTER-subjecten.

85

Met

deze werkafspraak kon de voor het onderzoek relevante informatie (‘krijgt een persoon een CTERlabel?’) mee worden genomen, zonder kennis te hoeven nemen van mogelijk gevoelige
opsporingsinformatie. Vanuit de Landelijke Eenheid CTER is een onderscheid gemaakt tussen
CTER-subjecten die worden gemonitord (‘CTER groslijst’) en CTER-subjecten waar
opsporingsonderzoek tegen loopt of heeft gelopen (‘CTER Summ-IT’). Deze labels zijn
geïncorporeerd in de opbouw van het databestand.
Op basis van deze informatie is een databestand opgebouwd waarin informatie over personen en
relaties zijn gedocumenteerd. De werkafspraak is gemaakt dat bij de opbouw van het databestand
namen van personen werden gecodeerd en dat de vertaalsleutel

86

uitsluitend binnen de politie-

omgeving werd opgeslagen. Alleen op locatie bij DLIO was deze vertaalsleutel inzichtelijk voor het
onderzoeksteam.
Alle in dit rapport vermelde persoonslabels zijn (alleen) te vertalen met behulp van de vertaalsleutel,
opgeslagen op de interne politie-omgeving.

5.1.2 Afbakening casus
De AFG-casus heeft als kapstok verbondenheid aan een specifieke wapenleverancier: het
onderzoeksteam heeft gekeken naar een aantal verdachten dat in verband wordt gebracht met
deze wapenleverancier, doordat een of meerdere wapens uit dezelfde bron aan hen zijn
gerelateerd door de opsporingsdiensten.
Om achtergrond te krijgen bij de AFG casus is samenwerking gezocht met een operationeel
specialist bij het Landelijk team Vuurwapenintelligence (LtV, onderdeel van DLIO) van de Nationale
Politie,
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die ingevoerd is op de AFG-casus en dieper inzicht kon geven in de achtergrond en

samenhang van beschikbare informatie. Door dit team is een overzicht bijgehouden van alle in
Nederland aangetroffen vuurwapens die gerelateerd zijn aan AFG, alsook de daaraan gekoppelde
politie-registraties van personen. Dit opgebouwde databestand (‘AFG groslijst’) kende in augustus
2016 in totaal 123 unieke registraties, met 645 unieke personen in de rol van ‘verdachte’ of
‘betrokkene’ die aan deze registraties waren gekoppeld.
5.1.3 Sociale netwerk analyse op casus
De SNA op de AFG casus is in drie stappen verlopen. De analyse spitst zich toe op:
83
84
85
86
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Operationeel specialist A, Landelijke Eenheid, afdeling Analyse & Onderzoek.
Het onderzoeksteam heeft geen toegang gehad tot opsporingsinformatie van lopende onderzoeken.
Personen die in het kader van contra-terrorisme en radicalisering worden gemonitord door opsporingsdiensten.
Bv “Code ‘SG1’ is in werkelijkheid ‘persoon A’”.
Operationeel Specialist A, Landelijk team vuurwapenintelligence.
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•

relevante persoonskenmerken

•

relationele kenmerken.

Stap 1: In kaart brengen hoofdpersonen
Het merendeel van de 645 personen die in de AFG groslijst voorkomen is niet (direct) relevant voor
het onderzoek. Om tot een werkbare startgroep te komen is in overleg met de LtV-expert de casus
daarom als volgt afgebakend. Binnen de groep van 645 personen zijn drie sub-groepen
gedefinieerd, die interessant zijn in het kader van de onderzoeksvragen:
1. vuurwapenhandelaars [‘Wapenhandelaren’], waarbij het aantreffen van meerdere wapens in
een korte periode als criterium diende om verdachten onder de noemer ‘wapenhandelaar’ te
scharen;

88

2. personen die voorkomen op de (landelijke) CTER-subjecten lijst [‘CTER/AFG’], waarbij het
criterium is gehanteerd dat een persoon moet voorkomen in een CTER-gerelateerd
opsporingsonderzoek.
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3. vuurwapenbezitters (in dit verband moet dit worden opgevat als personen bij wie een
vuurwapen is aangetroffen door de politie).
De laatste categorie is meegenomen als controle, om na te gaan of onderlinge relaties in deze subgroep nog tot identificatie van nieuwe vuurwapenhandelaars zou leiden.
Deze afbakening resulteerde in een startgroep van 41 ‘hoofdpersonen’ die als startpunt zijn
genomen van de casus. Zij zijn als volgt verdeeld:
Tabel 5.1 Overzicht startgroep voor SNA analyse
Categorie

Aantal personen

Vuurwapenhandelaar

5

Classificatie door
Landelijk team Vuurwapenintelligence

CTER-subject – opsporingsonderzoek

15

Landelijke Eenheid CTER

Vuurwapenbezitter

21

Landelijk team Vuurwapenintelligence

Bron:

databestand opgebouwd door onderzoeksteam

Van deze personen zijn de volgende persoonskenmerken – voor zover beschikbaar –
gedocumenteerd:
•

Datum bekend in de systemen: wat is de eerste Basisvoorziening Handhaving (BVH) registratie
danwel het eerste antecedent van deze persoon in de systemen? Gecodeerd aan de hand van
systeem-informatie.

•

Datum bekend als wapenhandelaar: is deze persoon in beeld als wapenhandelaar en zo ja, is
het duidelijk vanaf wanneer? Gecodeerd aan de hand van LtV-inbreng.

•

Datum bekend als CTER-subject: is deze persoon in beeld als CTER-subject en zo ja, vanaf
wanneer? Gecodeerd aan de hand van inbreng van de landelijke en regionale CTER-teams.
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen CTER-subjecten op de groslijst (CTER-gros) en
CTER-Summ-IT (CTER-onderzoek). De laatste categorie is over het algemeen ‘serieuzer’
wanneer het gaat om terrorismeverdenkingen.

•

Datum bekend als vuurwapen-bezitter: is deze persoon in beeld als vuurwapenbezitter en zo ja,
vanaf wanneer? Gecodeerd aan de hand van systeeminformatie, op basis van registraties of
antecedenten met een ‘WWM-classificatie’, met uitzondering van de categorie ‘overige wapens’
(o.a. stroomstootwapens).

•
88
89

Geboortedatum: gecodeerd aan de hand van systeeminformatie.
Deze selectie is gevalideerd in samenwerking met experts van het Landelijk team vuurwapenintelligence.
Voor deze kwalificatie heeft afstemming plaatsgevonden met het Landelijke CTER-team van de Nationale Politie, dat
aangaf welke personen op de ‘AFG-lijst’ op hun lijsten voorkomen. Hierbij is een verder onderscheid gemaakt tussen de
monitor-lijst (‘CTER groslijst’) en een lijst van personen waar opsporingsonderzoek tegen loopt of heeft gelopen (‘CTER
CTER-onderzoek’). Aanwezigheid op de CTER Summ-IT-lijst is als criterium gehanteerd voor de kwalificatie.
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•

Nationaliteit(en): gecodeerd aan de hand van systeeminformatie.

•

Land van herkomst: gecodeerd aan de hand van systeeminformatie.

•

Onderzoek: heeft er een Summ-IT onderzoek tegen deze personen gelopen? Gecodeerd op
basis van CTER- en LtV-inputs. (Samen voorkomen in een onderzoek kan ook wijzen op een
relatie tussen verschillende personen.)

Stap 2: In kaart brengen van netwerk
Het in kaart brengen van de netwerken van deze personen heeft de volgende deelstappen
gevolgd.
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We gaan er van uit dat de relaties symmetrisch zijn (dus als actor A actor B kent, kent

actor B actor A ook).
•

Per ‘hoofdpersoon’ is ingezoomd op het sociale netwerk, waarbij is gekeken welke relaties van
deze persoon bekend zijn bij de Nationale Politie. Alleen de categorie ‘medeverdachten’ en de
personen die zijn gekoppeld in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn meegenomen als
relaties van deze personen.

•

Van deze nieuwe personen (eerstegraads connecties) zijn de relevante persoonskenmerken
ook gedocumenteerd.

•

Na doorlopen van deze stappen, is de resulterende lijst van nieuwe personen opnieuw
onderworpen aan een cross-check bij de CTER teams, om na te gaan wie als CTER-gros kan
worden gecategoriseerd en wie in een CTER-onderzoek voorkomt.

•

Vervolgens zijn alle stappen opnieuw doorlopen, met de geïdentificeerde ‘eerstegraads
connecties’ als startpunt.

Stap 3: Analyse: Netwerkmaten berekenen en visualisatie
Op basis van de verzamelde informatie zijn de netwerkmaten (graad centraliteit, betweenness
centraliteit, closeness centraliteit en eigenvector centraliteit) berekend zoals beschreven in
Hoofdstuk 3. We hebben hiervoor beschikking gehad over de software UCINET.
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Deze software is

speciaal ontworpen voor het uitvoeren van sociale netwerkanalyses en biedt veel mogelijkheden op
het gebied van netwerkanalyse en –visualisatie.
Gaandeweg het onderzoek heeft het onderzoeksteam een (deels) geautomatiseerde benadering
uitgewerkt voor hoe het vergaren van de benodigde data voor een sociale netwerkanalyse, op basis
van BVI-IB en BlueSpotMonitor. In Bijlage III is een stappenplan uitgewerkt voor hoe dit kan worden
toegepast op andere casussen.

5.2

Resultaten
Het aldus opgebouwde netwerk rondom de 41 geïdentificeerde hoofdpersonen omvat 724
afzonderlijke actoren, die gezamenlijk 4.340 relaties met elkaar hebben. Dit is geen dicht netwerk:
slechts 0,8% van de mogelijke relaties
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tussen deze personen is aanwezig.

Het blijkt bovendien niet één netwerk, maar verschillende kleinere netwerken te zijn: onder de door
ons gedefinieerde AFG-kapstok blijken 22 afzonderlijke sub-netwerken (componenten) te hangen,
die niet met elkaar zijn verbonden.
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Dit is te verwachten, omdat we in onze methode vanuit

Zoals aangegeven met behulp van informatie beschikbaar in BlueSpotMonitor en BVI-IB.
Borgatti, S.P., M.G. Everett en L.C. Freeman (2002), ‘Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis’. Harvard,
MA: Analytic Technologies.
Het totaal aantal mogelijke relaties is (724*723 =) 523.452.
We hebben tijdens de dataverzameling ingezoomd tot het niveau van vrienden van vrienden (tweedegraads connecties).
Het zou kunnen dat de sub-componenten door derdegraads-connecties alsnog verbonden zijn. De vraag is echter wat de
toegevoegde waarde is per additionele netwerklaag voor het beantwoorden van onze onderzoeksvraag.
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verschillende personen de netwerkcontacten in kaart hebben gebracht. De netwerkmaten zijn
samengevat in de tabel.
Tabel 5.2. Netwerkmaten
Netwerkmaten
Actoren

724

Relaties

4.340

Dichtheid

0,008

Componenten

22

Bij het opbouwen van dit netwerk zijn 108 CTER-subjecten (groslijst) in beeld gekomen, en 37
CTER-subjecten die in een opsporingsonderzoek (Summ-IT lijst) voorkomen.
Het gehele netwerk is gevisualiseerd in de figuur hieronder.
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Figuur 5.2 Gehele netwerk (N=724)
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Wanneer we kijken naar de 22 verschillende sub-netwerken springen negen er uit als zeer
interessant voor het onderzoek:
•

Sub-netwerk 10 bevat de vijf geïdentificeerde wapenhandelaren

•

Sub-netwerk 1 t/m 7 bevatten CTER-onderzoek subjecten

•

Sub-netwerk 14 bevat nog een netwerk met een aantal CTER-onderzoek subjecten

Hieronder gaan we in op de belangrijkste bevindingen voor ons onderzoek. In Bijlage V is voor
deze sub-netwerken de volgende elementen uitgewerkt:
•

netwerkvisualisatie

•

beschrijvende statistieken

•

meest centrale actoren in het netwerk (op basis van eigenvector, betweenness, closeness)

De overige 13 sub-netwerken zijn niet bruikbaar voor verdere analyse omdat zij te klein zijn, danwel
geen CTER-onderzoek subjecten bevatten. Ook is in veel gevallen geen sprake van een netwerk.

.
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5.2.1 Netwerk van wapenhandelaren
Figuur 5.3

Bron:

Sub-netwerk 10: vijf wapenhandelaren

eigen onderzoek

Leeswijzer:
•
W1-W5: wapenhandelaren
•
Rood: voorkomend op CTER groslijst
•
Driehoek: veroordeeld voor Wwm-feit (wapenbezitter)
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In Figuur 5.3 is de visualisatie van Component 10 weergegeven, het sub-netwerk met de
wapenhandelaren. Opvallend is allereerst dat alle vijf wapenhandelaren in hetzelfde sub-netwerk
voorkomen. Tegelijkertijd valt op, dat zij niet in hetzelfde ‘cluster’ zitten: zij hebben allen hun eigen kleinere
netwerkje.
Zoals te verwachten komt een relatief groot aantal personen in dit netwerk voor dat veroordeeld is voor
wapenbezit (14). Interessant is voorts dat in dit sub-netwerk zich 3 personen bevinden die op de CTERgroslijst voorkomen. Twee van deze personen hebben een eerstegraads connectie met een van de
wapenhandelaren, en één CTER-gros persoon is veroordeeld voor een wapenfeit.
Op basis hiervan kan de hypothese worden geformuleerd dat bekende wapenhandelaren in direct
contact staan met meerdere personen die vanuit CTER-perspectief door de politie als interessant
subject worden gezien.
Gegeven de structuur van dit netwerk, is een daaraan gekoppelde hypothese dat het zeer waarschijnlijk
is dat de CTER-subjecten via deze wapenhandelaar aan vuurwapens zouden kunnen komen.
N.B. Om deze resultaten goed te kunnen interpreteren, is het van belang dat een kwalitatieve
duiding van (de geschiedenis van) deze personen plaatsvindt. Op basis hiervan kunnen de
hierboven gestelde hypothesen worden getoetst en gecontextualiseerd. Hierbij mag worden
opgemerkt dat het onderscheid tussen of verdachten elkaar kennen of ‘slechts’ in hetzelfde dossier zitten
op grond van ons niveau van informatie niet volledig te duiden is. Dit verschil kan belangrijk zijn, omdat het
kan voorkomen dat twee personen onder één noemer aandacht hebben gekregen. Dit kan worden
verhelderd door onderliggende stukken te lezen en gesprekken met betrokkenen te voeren, waardoor de
bevindingen worden gecontextualiseerd.
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5.2.2 Netwerken met CTER-AFG verdachten
Figuur 5.4

Sub-netwerken met CTER-AFG personen

Sub-netwerk 4
Sub-netwerk 2

Sub-netwerk 7

Sub-netwerk 5
Sub-netwerk 1
Sub-netwerk 6

Sub-netwerk 3

Bron:
eigen onderzoek
Leeswijzer:
•
Rood: startgroep CTER-AFG
•
Grootte: voorkomend in CTER-onderzoek
•
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Driehoek: veroordeeld voor wapenbezit

In Figuur 5.4 is de visualisatie opgenomen van de 7 verschillende componenten waar de CTERAFG gelabelde personen in voorkomen.
Opvallend is dat de netwerkgrootte behoorlijk uiteenloopt, van 4 personen tot 204 personen. Zoals
verwacht hebben de CTER-AFG personen gemiddeld de meeste connecties (zij zijn immers het
startpunt van de SNA). Verschillende netwerken waar zij prominent in aanwezig zijn worden door
een aantal brugpersonen verbonden, in enkele gevallen vervullen zij zelf die brugfunctie
(bijvoorbeeld personen C12 en C14 in component 4, zie Bijlage V).
Op basis van deze bevindingen kan de volgende hypothese worden geformuleerd:
Deze CTER-AFG personen hebben via vrienden van vrienden niet alleen toegang tot elkaar,
maar ook tot een vrij groot netwerk personen met een crimineel verleden (met name duidelijk
in sub-netwerk 2 en 6).
Ook valt op dat wapens in deze netwerken alom aanwezig zijn: op sub-netwerk 5 na in ieder
component. Deze bevinding leidt tot de hypothese dat de CTER-AFG personen relatief zeer
eenvoudig aan een vuurwapen kunnen komen.
N.B. Om deze resultaten goed te kunnen interpreteren, is het van belang dat een verdere
kwalitatieve duiding van (de geschiedenis van) deze personen plaatsvindt. Op basis hiervan
kunnen de hierboven gestelde hypothesen worden getoetst en gecontextualiseerd.
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5.2.3 CTER netwerk(je): sub-netwerk 14
Figuur 5.5

Sub-netwerk met CTER-netwerk(je)

Bron:
eigen onderzoek
Leeswijzer:
•
Rood: startgroep CTER-AFG
•
Grootte: voorkomend in CTER-onderzoek
•
Driehoek: veroordeeld voor wapenbezit
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In figuur 5.5 is sub-netwerk 14 afgebeeld. Dit netwerk valt op, omdat bij de hoofdpersoon waar dit
netwerk omheen is opgebouwd in eerste instantie geen sprake was van een CTER-link noch een
indicatie dat deze persoon met wapenhandel te maken had. De hoofdpersoon (SG_13) was in
beeld vanwege een directe link met een AFG-wapen (waarvoor deze persoon ten tijde van het
onderzoek niet is veroordeeld).
Deze categorie ‘wapenbezitters’ was meegenomen om te controleren of zij via hun connecties tot
een nieuwe wapenhandelaar zouden leiden. Bij de opbouw van het netwerk met tweedegraadsconnecties kwamen echter 4 personen in beeld die op de CTER groslijst staan, waarvan één in een
CTER wapenonderzoek. Verder onderzoek zou hier een link tussen AFG en CTER kunnen
opleveren.
Het is van belang dat vervolgonderzoek en een verdere kwalitatieve duiding van (de
geschiedenis van) deze personen plaatsvindt. Op basis daarvan kunnen de beschreven
bevindingen worden gecontextualiseerd.
De resultaten van de gehele SNA en per relevant sub-netwerk zijn gedeeld met de landelijke Eenheid
CTER, zodat de onderzoeksresultaten konden worden getoetst en mogelijk interessante leads voor
opsporing direct konden worden aangepakt. Zie paragraaf 5.4.

5.3

Samenvatting van belangrijkste bevindingen
Reeds bij de afbakening van de casus bleek dat terrorismeverdachten (label ‘CTER-onderzoek’)
wapens uit dezelfde lijn in hun nabijheid hadden als ‘gewone’ criminelen. Hoewel niet duidelijk is
wie deze wapens heeft geleverd, is het zeer aannemelijk dat deze op dezelfde manier zijn
verkregen: ze komen immers uit dezelfde aanvoerlijn.
In de casus zien we geen grootschalige terroristische groeperingen: er is sprake van verschillende
kleinere clusters, waarin een aantal terrorismeverdachten en een veel groter aantal criminelen
(verdachten) zijn verweven. Binnen enkele stappen (vrienden van vrienden) hebben de
terrorismeverdachten toegang tot een groot netwerk. Ook bevestigt onze SNA dat vuurwapens in
de nabijheid van terrorismeverdachten aanwezig zijn.
Interessant is dat in de door ons gedefinieerde casus, alle vijf de geïdentificeerde wapenhandelaren
zich in hetzelfde netwerk bevinden. Het is zeer aannemelijk dat in dit netwerk veel wapens zullen
rondgaan. Een belangrijkere bevinding is dat in dit sub-netwerk ook meerdere personen voorkomen
die vanuit CTER-perspectief worden gemonitord. Deze bevindingen lijken te bevestigen dat er een
meerwaarde zit in het samenbrengen van vuurwapenintelligence en CTER-expertise.

5.4

Validatie onderzoeksresultaten
Vanuit onderzoeksperspectief was het van belang om de resultaten te toetsen binnen de
politieorganisatie, om de casus scherper te krijgen en in kaart te brengen of en wat de toegevoegde
waarde van de onderzoeksaanpak is.
Na afronding van de primaire dataverzameling en uitvoeren van de Sociale Netwerk Analyse zijn
daarom allereerst de belangrijkste resultaten gedeeld in een bijeenkomst met de Landelijke
Eenheid CTER en analisten van het Landelijk team Vuurwapenintelligence. Ook is
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•

de werkwijze besproken in een landelijk overleg van tactisch analisten CTER, waar de regionale
CTER-teams waren vertegenwoordigd; en

•

(opnieuw) contact gezocht met het Landelijk team Vuurwapenintelligence voor een laatste
duiding

•

94

contact gezocht met een analist bij de AIVD om de resultaten te presenteren en duiden.

95

Om na te gaan of onze SNA nieuwe inzichten opleverde ten aanzien van (netwerken van)
terroristische groeperingen, is contact gezocht met een operationeel specialist van de Landelijke
Eenheid CTER.

96

Hierbij stond de vraag centraal of zij de actoren die in het kader van ons

onderzoek (op basis van de SNA) als het meest interessant worden gezien, reeds in beeld hadden.
Allereerst hebben we daartoe in kaart gebracht op welke actoren de focus zou moeten liggen.
5.4.1 Identificatie actoren
Gebaseerd op de netwerkmaten hebben we in kaart gebracht welke actoren in het gehele netwerk
en in de sub-netwerken het meest centraal zijn. Daarbij valt op:
•

De actoren met de hoogste betweenness scores (brugfunctie) komen allemaal uit component 2;

•

De closeness centraliteit (verbondenheid met gehele netwerk) maten zijn hoog in kleine
componenten, waar iedereen elkaar kent;

•

De actoren uit de startgroep zijn centraler dan andere actoren, deels vanwege onze
dataverzamelingsmethode.

Op basis van de centraliteitmaten hebben we de meest centrale actoren in het gehele netwerk in
kaart gebracht. De volgende criteria zijn hierbij gehanteerd:
1. Hoge score op betweenness centraliteit in het gehele netwerk;
2. Hoge score op eigenvector centraliteit in het gehele netwerk;
3. Hoge score in de component op tenminste 2 van de 3 centraliteitmaten, waarbij alleen de 9
“interessante” componenten zijn meegenomen;
4. Hoge centraliteit en aanwezigheid in startgroep. Bijvoorbeeld C6 en C11: deze actoren hebben
een klein netwerk, wat is hun profiel?
De actoren die op basis van deze selectie naar voren komen, zijn:
Actoren
C1

C6

MV_420

SG_20

C11

C7

MV_448

SG_30

C12

C9

SG_08

W1

C13

MV_274

SG_13

W2

C14

MV_292

SG_15

W3

C15

MV_399

SG_17

W4

C4

5.4.2 Resultaten cross-check belangrijkste actoren
Op basis van een cross-check van de hierboven aangegeven selectie zijn twee actoren door de
Landelijke Eenheid geïdentificeerd als nieuw en interessant. Het betreft:
•

MV399, een persoon die bekend is van de CTER groslijst, een wapenveroordeling heeft en een
belangrijke brugfunctie vervult in zijn subnetwerk.

94

95
96

Een laatste duidingssessie met deze experts is wenselijk, maar bleek binnen de looptijd van dit onderzoek niet te
realiseren.
Ook hier is het tot op heden niet mogelijk gebleken een presentatie danwel duidingssessie te organiseren.
Operationeel specialist Landelijke Eenheid, Team Contra Terrorisme en Extremisme.
Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA

50

•

SG30, een persoon waarbij een AFG wapen in beslag is genomen en die voorkomt op de
CTER groslijst. Binnen zijn subnetwerk is deze persoon de meest centrale actor.

Het onderzoeksteam heeft vernomen dat op basis van deze duiding, door de Landelijke
Eenheid CTER extra alertheid is georganiseerd op deze twee personen.

5.5

Conclusie
Op basis van de casusanalyse kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord.
8. Wat zijn de kenmerken van de sociale netwerkstructuur in zijn geheel als het gaat om het
verwerven van illegale vuurwapens door terroristische/jihadistische groeperingen en wat zijn de
kenmerken van de positie die leden van een terroristische/jihadistische groepering hierbij
innemen en wat zijn de mogelijke relaties tussen criminele netwerken en
jihadistische/terroristische groeperingen?
De casus toont een zeer versnipperde sociale netwerkstructuur: er is geen concreet
afgebakend terroristisch netwerk gesignaleerd. Wel zijn meerdere sub-netwerken herkend
waarin een aantal terrorismeverdachten in contact staan met een groter aantal criminelen
(verdachten danwel veroordeelden).
Op basis van onze bevindingen lijkt er in deze casus een directe relatie tussen criminele
netwerken en jihadistische groeperingen. Het overgrote merendeel van de
terrorismeverdachten heeft een crimineel verleden.
De positie van de leden van een terroristische/jihadistische groepering binnen deze
netwerkstructuur varieert. Waar ze in sommige gevallen een relatief onbelangrijke rol lijken te
spelen (weinig relaties), lijken ze in andere sub-netwerken de centrale actor (‘spin in het web’)
of brugpersoon tussen verschillende netwerken.
9. In hoeverre laat een netwerkanalyse zien dat bij de verwerving van illegale vuurwapens dit
‘traditionele’ criminele milieus betreft die niets met terrorisme te maken hebben of betreft het
mogelijk ook terroristische of jihadistische groeperingen die hierbij betrokken zijn? Zo, ja indien
een netwerkanalyse laat zien dat de georganiseerde criminaliteit en terrorisme gesegregeerde
netwerken betreffen: is de segregatie op netwerkniveau ook doorgevoerd bij de
aanvoerlijnen/facilitators van illegale vuurwapens? Of betrekken beide netwerken –
onafhankelijk van elkaar – uit dezelfde bron of keten illegale vuurwapens eventueel met kennis
en ervaring van het criminele circuit door leden van terroristische/jihadistische groeperingen?
Onze sociale netwerkanalyse lijkt erop te duiden dat de verwerving van illegale vuurwapens in
deze casus vanuit ‘traditionele’ criminele milieus gebeurt. Deels heeft dit met de afbakening van
de casus naar de Slowaakse AFG wapenlijn te maken. Tegelijkertijd is dit de belangrijkste
wapen-aanvoerlijn zoals aangegeven door vuurwapenintelligence experts.
Tot op zekere hoogte is er sprake van gesegregeerde netwerken, waarbij dit onderzoek heeft
gevonden dat geïdentificeerde wapenhandelaren zich in een apart netwerk bevinden van de
meerderheid aan terrorismeverdachten. Tegelijkertijd zijn ook in het wapenhandelaren-netwerk
directe links te leggen met een aantal personen die vanuit CTER-perspectief als interessant
worden aangemerkt.
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10. Indien de segregatie zodanig is dat de beide netwerken onafhankelijk van elkaar uit dezelfde
bron of keten illegale vuurwapens betrekken, hoe verkrijgen terroristische/jihadistische
groeperingen dan hun vuurwapens en zijn er personen die actief lijken in beide netwerken
(illegale vuurwapen handel en terrorisme? Zo ja, hoe ziet deze netwerkstructuur eruit?
Deze groeperingen lijken hun vuurwapens inderdaad uit dezelfde bron te verkrijgen. Op basis
van de SNA is niet helder via welke weg deze wapens vanuit die bron precies bij deze personen
terecht komen. Deze informatie is in veel gevallen niet beschikbaar, vanwege de focus binnen
de Nationale Politie op afpakken en vervolgen van betrapte personen en minder op herkomst
van gevonden vuurwapens.
Zie ook de antwoorden op de vragen 4 en 5. Een aantal personen lijkt actief in
terrorismeverband (interessant vanuit CTER-perspectief) en is in (direct) verband te brengen
met wapenhandelaren. In het betreffende netwerk lijken deze personen geen centrale rol te
spelen.
11. Indien er sprake is van verwevenheid tussen netwerken uit de georganiseerde criminaliteit en
terroristische en jihadistische groeperingen. Hoe ziet deze sociale netwerkstructuur er dan uit?
Op basis van de casusanalyse lijkt de verwevenheid ‘ingebakken’: wapens uit dezelfde bron
komen in deze casus bij zowel ‘gewone’ criminelen als terrorismeverdachten voor. Via welke
tussenpersonen deze wapens worden geleverd is op basis van de beschikbare informatie
onduidelijk, op deze missing link zou gericht opsporingsonderzoek moeten plaatsvinden.
Daarnaast is het belangrijk om te herhalen dat er geen sterke aparte netwerkstructuren zijn
gevonden van terroristische en jihadistische groeperingen. De verwevenheid is binnen de door
ons onderzochte casus te vinden op persoonsniveau.

5.6

Toegevoegde waarde werkwijze onderzoek
De meest concrete indicatie dat de in het onderzoek gehanteerde werkwijze toegevoegde waarde
heeft, is dat het een aantal nieuwe leads heeft opgeleverd die direct zijn aangepakt vanuit CTERperspectief (zie paragraaf 5.4).
Dit ondanks de beperkingen ten aanzien van toegang tot andere informatie die relevant is in het
kader van onze casus: het is te verwachten dat als de data waarop een SNA wordt toegepast zou
worden uitgebreid met Osint en andere opsporingsinformatie, hier een completer beeld door zou
ontstaan dat meer aanknopingspunten zou opleveren.
De toegevoegde waarde van de gehanteerde werkwijze is daarmee dat stelselmatig bijeenbrengen
van informatie vanuit verschillende perspectieven nieuwe inzichten blijkt op te leveren. Door het
sociale netwerk van verdachte personen nader uit te werken worden verbanden in kaart gebracht
die richtinggevend kunnen zijn voor prioriteren van bepaalde personen. Daarnaast kunnen
regelmatige cross-checks van inzichten en monitoring vanuit verschillende expertise-gebieden
leiden tot identificatie van overlap die voorheen niet in beeld was.
In het onderzoek is de opzet geweest om CTER en vuurwapenintelligence bij elkaar te brengen. Deze
werkwijze zou echter ook geschikt zijn om verder uit te bouwen met intelligence van de douane en
financiële opsporingsgegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU), of met informatie over
criminele netwerken die in het Nationaal dreigingsbeeld in verband worden gebracht met de
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‘tussenhandel’ in vuurwapens in Nederland (bewoners van woonwagenkampen, leden van outlaw
motorcycle gangs (OMG’s), criminele groeperingen van Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische
origine en doorgegroeide criminele jeugdgroepen). 97

5.7

Beperkingen van dit casusonderzoek
De generaliseerbaarheid en volledigheid van de casus-analyse is onderhavig aan een aantal
voorbehouden. Het is belangrijk deze te onderkennen.
•

Beschikbare data: het onderzoeksteam heeft geen toegang gehad tot opsporingsdossiers, noch
gesproken met de relevante rechercheurs voor de casussen. Een inhoudelijke, kwalitatieve
duiding van de onderzoeksresultaten is daardoor beperkt.

•

Houdbaarheid data: een gerelateerd issue is dat BVH-registraties ‘slechts’ vijf jaar worden
bewaard in de politie-systemen en daarna uit het systeem worden verwijderd, terwijl
antecedenten nooit verouderen. In veel van ‘onze’ gevallen is een persoon al langer dan vijf jaar
bij de politie bekend, de eerste registratie is dan van een antecedent, oftewel van een
voorgaand feit waarbij het OM is betrokken. Antecedenten zijn ‘zwaarder’ dan registraties en
het is daarmee waarschijnlijk dat een persoon al eerder in beeld was bij de politie, maar dat de
betreffende registraties in het systeem zijn vervallen.

•

Duiding data: gerelateerd aan de beschikbaarheid van data (voor het onderzoeksteam) is dat in
het casusonderzoek relaties tussen personen alleen zijn gelegd op basis van de rol
‘medeverdachte’, in een enkel geval ook op basis van wat bekend is over het huishouden (op
basis van BRP-gegevens). Vervolgonderzoek kan meerdere typen relaties accommoderen door
opsporingsonderzoek en openbare informatie (Osint) mee te nemen.

•

Kwaliteit data: het onderzoeksteam is afhankelijk van de gegevens zoals deze zijn opgenomen
in de politie-systemen. Het is bekend dat registraties niet altijd even betrouwbaar zijn en dat er
een zekere mate van ‘vervuiling’ van politie-data is. Zo is er in sommige gevallen sprake van
gros-registraties (waarmee verbanden worden gelegd die er niet zijn) en wordt in andere
gevallen een relatie juist niet vast gelegd.

In dit onderzoek is daarmee met name de mathematische kant van SNA aangepakt, terwijl de
kwalitatieve duiding die daarop moet volgen niet (voldoende) heeft kunnen plaatsvinden. Het
aansturen op de kwalitatieve duiding zou een vruchtbare route zijn voor vervolgonderzoek.
Dat ondanks de genoemde beperkingen interessante resultaten zijn bereikt, toont de meerwaarde
van deze (arbeidsintensieve) methode aan. Daarnaast zijn om deze beperkingen deels te
ondervangen, de resultaten van de casusanalyse gedeeld met de Landelijke Eenheid CTER voor
een validatie, en is ook het Landelijk team Vuurwapenintelligence benaderd om een check te doen
van de resultaten. Ook is contact gezocht met de AIVD.
Tot slot mag worden benoemd dat het SNA-onderzoek in deze casus ‘open-ended’ is en een groot
aantal personen omvat, zodat telkens streng moest worden geselecteerd om de lijsten uit te
dunnen tot een werkbare groep. Dit is onvermijdelijk in een onderzoek van deze grootte, maar
betekent ook dat er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek mocht dit wenselijk zijn.
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6

Beantwoording onderzoeksvragen

6.1

Inleiding
Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan een antwoord op de onderzoeksvragen worden
geformuleerd. Zoals aangegeven in de inleiding, is de aandacht binnen dit onderzoek gaandeweg
uitgegaan naar het verkennen van de meerwaarde van SNA op de nexus tussen georganiseerde
criminaliteit, vuurwapen(handel) en terrorisme voor de politie-organisatie. De uitgewerkte casus kan
worden begrepen als een illustratie van zowel de werkwijze als de toegevoegde waarde die dit kan
opleveren.

6.2

Onderzoeksvragen literatuurstudie
Doel van de literatuursearch was de beantwoording van de volgende zeven onderzoeksvragen. We
lopen ze door en vatten de belangrijkste vaststellingen per vraag samen.
1. Wat is er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur bekend over de herkomst en de
verkrijgbaarheid van illegale vuurwapens in Nederland en de andere EU lidstaten?
Op grond van onderzoek mag worden aangenomen dat illegale vuurwapens binnen de gehele
EU, en ook in Nederland, makkelijk verkrijgbaar zijn. In ons land rouleren tienduizenden illegale
vuurwapens en worden er elk jaar nog steeds illegale vuurwapens binnengesmokkeld. Smokkel
vindt vooral plaats in de vorm van kofferbaksmokkel vanuit Duitsland en België, maar steeds
vaker ook via internetbestellingen en pakketbezorging.
Er is weinig zicht op hoe de doorverkoop van de vuurwapens verloopt als ze eenmaal binnen
Nederland zijn gebracht. Wel spreekt de politie, in het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, van
groepen die relatief vaak gezien worden als tussenhandelaren: “bewoners van
woonwagenkampen, leden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s), criminele groeperingen van
Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische origine en doorgegroeide criminele jeugdgroepen.”
Binnen die markt voor illegale vuurwapens lijkt EU-breed en ook in Nederland de
beschikbaarheid van automatische vuurwapens te zijn toegenomen. Deze automatische
vuurwapens zijn voornamelijk afkomstig uit het voormalig Oostblok en komen in toenemende
mate terecht bij criminelen die overvallen en geweldsfeiten plegen maar (nog) niet toebehoren
aan het zogenaamde zwacri-milieu van georganiseerde misdaad.
2. Wat is er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur bekend over de wijze waarop
terroristische (jihadistische) groeperingen aan hun vuurwapens komen en een eventuele relatie
tussen de georganiseerde criminaliteit en terrorisme (jihadisme) ook in Nederland?
Wetenschappelijk onderzoek naar vuurwapenverwerving onder jihadisten komt pas de laatste
jaren op gang. Een terugkerende vaststelling in buitenlandse literatuur is dat de plegers van
terroristische daden een crimineel profiel hebben en via hun criminele connecties, soms actueel
soms uit het verleden, in het eigen land aan vuurwapens konden komen. Het lijkt voor Europese
jihadisten niet nodig om een specifieke smokkel/handels-lijn op te zetten speciaal door en voor
gelijkgestemden. Ze liften mee op wat criminelen in het eigen land beschikbaar hebben.
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3. Hoe ziet de markt van illegale vuurwapens eruit en hoe verloopt in het algemeen het
verwervingsproces van illegale vuurwapens binnen het criminele circuit en geldt dit ook voor
terroristische (jihadistische) groeperingen? Indien dit mogelijk anders verloopt wat zijn dan de
overeenkomsten en de verschillen?
Zie de beantwoording van de vorige vragen: Europese jihadisten die aan een vuurwapen
konden komen hebben zelf een crimineel profiel en kochten het wapen van personen die zij
kennen vanuit het criminele milieu. Er is op EU-niveau vooralsnog geen ‘jihadistische’
handelsmarkt in vuurwapens vastgesteld, naast een ‘criminele’ markt; de twee overlappen.
Aanvullend daarop kan worden gesteld dat er vooral handel is in pistolen en in toenemende
mate in automatische vuurwapens en dat de prijzen van illegale vuurwapens in Nederland al
jaren stabiel zijn.
4. Is bekend of er mogelijk personen actief zijn in netwerken van de georganiseerde criminaliteit
en terrorisme/jihadisme?
Hier is geen onderzoek naar gedaan in Nederland. Wel beschrijven Boerman en Bruinsma
(2012) één casus waarin vermoed wordt dat Nederlandse criminele handelaars in vuurwapens
‘bewust’ faciliterend zijn richting jihadisten, in de zin dat zij zich doelbewust (ook) op deze
doelgroep richten en/of niet afhaken met zaken doen als zij erachter komen dat het wapen voor
dat doel gebruikt kan gaan worden.
5. Is bekend of de Nederlandse jihadistische beweging gesegregeerd is van de georganiseerde
criminaliteit of maakt zij hier (deels) onderdeel van uit? Is daarnaast bekend welke posities
mogelijk door personen worden bekleed die in beide netwerken (terroristisch/jihadistisch en de
georganiseerde criminaliteit) zouden kunnen voorkomen?
Over de connectie in Nederland tussen jihadistische groepen en netwerken van criminelen is
erg weinig informatie. In enkele casussen die in de literatuur beschreven worden zien we
personen met de voeten in beide netwerken.
6. Is bekend of er zogenaamde facilitators actief zijn op het snijvlak tussen illegale
vuurwapenhandel, georganiseerde criminaliteit en terrorisme/jihadisme? Zo ja, vormen deze
personen dan een sterke bindende factor tussen de georganiseerde criminaliteit en het
terrorisme/jihadisme?
Hier is geen zicht op. Wel kunnen we in algemene zin stellen dat binnen de illegale
vuurwapenhandel in Nederland geldt dat de tussenhandel vooral plaatsvindt langs de lijnen van
“bewoners van woonwagenkampen, leden van outlaw motorcycle gangs (OMG’s), criminele
groeperingen van Antilliaanse of voormalig-Joegoslavische origine en doorgegroeide criminele
jeugdgroepen”.

98

Hoe zij mogelijk de genoemde werelden met elkaar verbinden is onhelder.

7. In hoeverre worden afwijkende of ongewone signalen bij illegale vuurwapenhandel binnen de
zware en georganiseerde criminaliteit vanuit een Contra Terrorisme-bril bekeken?
In het meeste recente Nationale dreigingsbeeld georganiseerde misdaad wordt aangegeven dat
het in ieder geval wenselijk is dat dit gebeurt. Er staat: “De terroristische aanslagen in Europa
hebben de afgelopen jaren geleid tot meer aandacht voor de handel in vuurwapens en
explosieven. Vanuit de EU worden strengere regels voorbereid ten aanzien van het aankopen,
bezitten en deactiveren van vuurwapens. Ook ligt er een actieplan ter bestrijding van de illegale
98
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handel en het gebruik van vuurwapens en explosieven. Gelet op de doorlooptijd van Europese
besluitvorming zal het resultaat van deze inspanningen op de kortere termijn naar verwachting
gering zijn. Concrete uitwerking van dit soort initiatieven vraagt om harmonisatie van wet- en
regelgeving binnen de EU. Dat is voor veel lidstaten een struikelblok. Verwacht wordt dan ook
dat nieuwe Europese wet- en regelgeving om het aanbod van vuurwapens uit landen als België,
Duitsland, Kroatië, Slowakije en Bulgarije tegen te houden, voorlopig niet geëffectueerd zal
worden. Hetzelfde geldt voor het aanbod van vuurwapens en onderdelen uit de Verenigde
Staten.”

6.3

99

Onderzoeksvragen casusanalyse
8. Wat zijn de kenmerken van de sociale netwerkstructuur in zijn geheel als het gaat om het
verwerven van illegale vuurwapens door terroristische/jihadistische groeperingen en wat zijn de
kenmerken van de positie die leden van een terroristische/jihadistische groepering hierbij
innemen en wat zijn de mogelijke relaties tussen criminele netwerken en
jihadistische/terroristische groeperingen?
De casusanalyse wijst uit dat de sociale netwerkstructuur zeer versnipperd is: er is geen
concreet afgebakend terroristisch netwerk gesignaleerd. Wel zijn meerdere sub-netwerken
herkend waarin een aantal terrorismeverdachten in contact staan met een groter aantal
criminelen (verdachten danwel veroordeelden).
Op basis van onze bevindingen lijkt er een directe relatie tussen criminele netwerken en
jihadistische groeperingen. Het overgrote merendeel van de terrorismeverdachten heeft een
crimineel verleden.
De positie van de leden van een terroristische/jihadistische groepering binnen deze
netwerkstructuur varieert. Waar ze in sommige gevallen een relatief onbelangrijke rol lijken te
spelen (weinig relaties), lijken ze in andere sub-netwerken de centrale actor (‘spin in het web’)
of brugpersoon tussen verschillende netwerken.
9. In hoeverre laat een netwerkanalyse zien dat bij de verwerving van illegale vuurwapens dit
‘traditionele’ criminele milieus betreft die niets met terrorisme te maken hebben of betreft het
mogelijk ook terroristische of jihadistische groeperingen die hierbij betrokken zijn? Zo, ja indien
een netwerkanalyse laat zien dat de georganiseerde criminaliteit en terrorisme gesegregeerde
netwerken betreffen: is de segregatie op netwerkniveau ook doorgevoerd bij de
aanvoerlijnen/facilitators van illegale vuurwapens? Of betrekken beide netwerken –
onafhankelijk van elkaar – uit dezelfde bron of keten illegale vuurwapens eventueel met kennis
en ervaring van het criminele circuit door leden van terroristische/jihadistische groeperingen?
Onze sociale netwerkanalyse lijkt erop te duiden dat de verwerving van illegale vuurwapens
vanuit ‘traditionele’ criminele milieus gebeurt. Deels heeft dit met de afbakening van de casus
naar de Slowaakse AFG-wapenlijn te maken. Tegelijkertijd is dit de belangrijkste wapenaanvoerlijn zoals aangegeven door vuurwapenintelligence experts.
Tot op zekere hoogte is er sprake van gesegregeerde netwerken, waarbij dit onderzoek heeft
gevonden dat geïdentificeerde wapenhandelaren zich in een apart netwerk bevinden van de
meerderheid aan terrorismeverdachten. Tegelijkertijd zijn ook in het wapenhandelaren-netwerk
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directe links te leggen met een aantal personen die vanuit CTER-perspectief als interessant
worden aangemerkt.
10. Indien de segregatie zodanig is dat de beide netwerken onafhankelijk van elkaar uit dezelfde
bron of keten illegale vuurwapens betrekken, hoe verkrijgen terroristische/jihadistische
groeperingen dan hun vuurwapens en zijn er personen die actief lijken in beide netwerken
(illegale vuurwapen handel en terrorisme? Zo ja, hoe ziet deze netwerkstructuur eruit?
Deze groeperingen lijken hun vuurwapens inderdaad uit dezelfde bron te verkrijgen. Op basis
van de SNA is niet helder via welke weg deze wapens vanuit die bron precies bij deze personen
terecht komen. Deze informatie is in veel gevallen niet beschikbaar, vanwege de focus binnen
de Nationale Politie op afpakken en vervolgen van betrapte personen en minder op herkomst
van gevonden vuurwapens.
Zie ook antwoord op vraag 4 en 5. Een aantal personen lijkt actief in terrorismeverband
(interessant vanuit CTER-perspectief) en is in (direct) verband te brengen met
wapenhandelaren. In het betreffende netwerk lijken deze personen geen centrale rol te spelen.
11. Indien er sprake is van verwevenheid tussen netwerken uit de georganiseerde criminaliteit en
terroristische en jihadistische groeperingen. Hoe ziet deze sociale netwerkstructuur er dan uit?
Op basis van de casusanalyse lijkt de verwevenheid ‘ingebakken’: wapens uit dezelfde bron
komen bij zowel ‘gewone’ criminelen als terrorismeverdachten voor. Via welke tussenpersonen
deze wapens worden geleverd is op basis van de beschikbare informatie onduidelijk, op deze
missing link zou gericht opsporingsonderzoek moeten plaatsvinden.
Daarnaast is het belangrijk om te herhalen dat er geen sterke aparte netwerkstructuren zijn
gevonden van terroristische en jihadistische groeperingen. De verwevenheid is binnen de
casusanalyse te vinden op persoonsniveau.

6.4

Conclusie ‘meerwaarde-verkenning SNA op dit thema’
De gehanteerde werkwijze van stelselmatig bijeenbrengen van informatie vanuit verschillende
perspectieven (i.c. vuurwapenintelligence en CTER-intelligence) levert nieuwe inzichten op. Het
biedt daarmee toegevoegde waarde op twee niveaus:
•

Door het sociale netwerk van verdachte personen nader uit te werken worden verbanden in
kaart gebracht die richtinggevend kunnen zijn voor inschatten van dreiging en prioriteren van
bepaalde personen. Door dit structureel op te pakken, kan scherp worden geprioriteerd en
daarmee efficiënt met tijd en middelen worden omgegaan.

•

Regelmatige cross-checks van inzichten en monitoring vanuit verschillende expertise-gebieden
kan leiden tot identificatie van overlap in fenomenen die voorheen niet in beeld was, waardoor
begrip van, en grip op, de in dit onderzoek belichte thema’s toeneemt.

Daarnaast kan SNA ook bruikbaar zijn voor financieel rechercheren en andere terreinen.
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Bijlage II Overzicht gesprekken

Tabel 1: Overzicht coördinatie + werkafspraken*
Datum
20 juni 2016

Afspraak

Functie

Nationale Politie

Facilitering samenwerking

Portefeuillehouder vuurwapens
23 juni 2016

NCTV Analyse en Beleid

Facilitering + cases

Beleidsmedewerker
30 juni 2016

NCTV Operationeel analist

Facilitering + cases

Analist
30 juni 2016

Bijeenkomst begeleidingsbijeenkomst

12 juli 2016

CT Infobox

Facilitering + cases

Hoofd
12 juli 2016

OM Landelijk Parket

Facilitering + cases

Portefeuillehouder Vuurwapens en Terrorisme
23 augustus

NP Landelijk Team Vuurwapenintelligence

Facilitering + oriëntatie / invullen

2016

Teamleider en Operationeel specialist A

werkafspraken

22 september

NP Landelijk Team Vuurwapenintelligence

Inwerken AFG casus

2016

Teamleider en Operationeel specialist A

19 oktober

Nationale Politie A&O en WODC

Coördinatie facilitering Nationale

2016

Coördinatoren wetenschappelijk onderzoek

Politie

8 maart 2017

Nationale Politie A&O coördinatie afspraak

Overdracht binnen NP: toelichting

Operationeel specialist A

werkafspraken en werkwijze

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

17 maart 2017

Operationeel specialist A
17 maart 2017

AIVD analist

Cases + van elkaar leren

Analist
29 maart 2017

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

Operationeel specialist A
31 maart 2017

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

Operationeel specialist A
6 april 2017

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

Operationeel specialist A
14 april 2017

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

Operationeel specialist A
20 april 2017

Bijeenkomst begeleidingscommissie

19 mei 2017

Nationale Politie A&O werkafspraak

AFG casus

Operationeel specialist A
8 juni 2017

19 juni 2017

Nationale Politie Landelijke Eenheid CTER

Afstemming resultaten

Operationeel specialist

casusanalyse

Nationale Politie Landelijke Eenheid CTER

Afstemming resultaten

Teamleiders en operationeel specialist

casusanalyse

Landelijk Team Vuurwapenintelligence
Teamleiders en operationeel specialist
14 juli 2017

Politie Regionale Eenheid Den Haag

Verkenning huidig gebruik en

Teamleider

meerwaarde SNA
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Datum

Afspraak

Functie

21 juli 2017

Politie Regionale Eenheid Zeeland – West Brabant

Verkenning huidig gebruik en

Onderzoeker

meerwaarde SNA

16 augustus

Politie Regionale Eenheid Amsterdam: vuurwapens

Verkenning huidig gebruik en

2017

Strategisch analist en Operationeel specialist A

meerwaarde SNA

14 september

Tactisch CTER analisten-overleg Nationale Politie

Verkenning huidig gebruik en

2017

Operationeel specialist

meerwaarde SNA

18 september

Nationale Politie Landelijke Eenheid CTER

Verkenning huidig gebruik en

2017

Operationeel specialist

meerwaarde SNA

12 oktober

Bijeenkomst begeleidingscommissie

2017
26 oktober

Politie Regionale Eenheid Amsterdam

Verkenning huidig gebruik en

2017

Operationeel specialist tactische opsporing /

meerwaarde SNA

teamleider (schriftelijke inputs)
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Bijlage III Stappenplan SNA politie-systemen

In deze bijlage is een stappenplan opgenomen op basis waarvan onderlinge relaties tussen
personen (grotendeels) geautomatiseerd kunnen worden gelegd en persoonskenmerken worden
toegekend. Deze stappenplannen zijn opgesteld met dank aan Floris Korteweg voor de
ondersteuning tijdens de SNA.

9.1

Leggen onderlinge relaties tussen personen
Op basis van BVI-IB
1. Identificatie startgroep voor Sociale Netwerk Analyse (SNA)
2. In Cognos afzonderlijke queries opstellen om de BVI te bevragen voor deze groep op:
a. Antecedenten
b. Voor antecedenten: de sleutel van de startpersonen (aanwezig in systeem)
c. BVH registraties (gelimiteerd tot vijf jaar terug i.v.m. WPG)
d. Voor BVH registraties: gefilterd op rol verdachten (om slachtoffers, betrokkenen weg te
laten)
Dit moet worden uitgedraaid als één Excel-rapport. Hiermee genereer je een overzicht van alle
eerstegraads connecties van de startgroep en de antecedenten en BVH registraties waar deze
connecties aan zijn gekoppeld.
3. In het resulterende Excel-bestand sorteer je met antecedenten- en registratienummers in de
linker kolom en de KENOLANG codes in de kolom ernaast. Hiermee heb je een overzicht van
wie bij welke registratie/antecedent hoort en welke relaties er zijn tussen de startgroep en de
medeverdachten- die elkaar, logischerwijs en onder voorwaarde dat er correct is
geregistreerd,

100

dus moeten kennen.

(Let op: niet alle onderlinge relaties tussen deze medeverdachten zijn nu gelegd, omdat
medeverdachten elkaar kunnen kennen van een antecedent/registratie waar de startgroep niet
bij betrokken was.)
4. [Deze lijst kan aangevuld worden met BRP-gegevens. Deze kunnen handmatig één voor één
worden opgevraagd. Het kan ook voor een hele lijst in een keer, maar hiervoor moet autorisatie
worden aangevraagd. Dit loopt via de contactpersoon van de Nationale Politie met de BRP. Als
er sprake is van een heel grote opvraag, is een handtekening nodig van de korpschef om
toestemming bij het Openbaar Ministerie (OM) aan te vragen.]
5. Deze lijst moet (handmatig) opgeschoond worden voor dubbelingen.
6. Deze namen moeten opnieuw door Cognos worden gehaald, als in stap 2.

100

Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een ‘fake’ antecedent. Bij vermoeden van onjuistheid, altijd nagaan bij de
oorspronkelijke unit.
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Hiermee genereer je een overzicht van alle eerste én tweedegraads connecties van de
startgroep en de antecedenten en BVH registraties waar deze connecties aan zijn gekoppeld.
Op basis hiervan kun je de onderlinge relaties tussen de eerstegraads connecties leggen.
7. In het resulterende Excel-bestand sorteer je opnieuw met antecedenten- en registratienummers
in de linker kolom en de KENOLANG codes in de kolom er naast. Hiermee heb je een overzicht
van wie bij welke registratie/antecedent hoort en welke relaties er zijn tussen zowel de
startgroep als de eerstegraads medeverdachten onderling.
(Let op: niet alle onderlinge relaties tussen de tweedegraads medeverdachten zijn nu gelegd,
omdat medeverdachten elkaar kunnen kennen van een antecedent/registratie waar de eerdere
groep niet bij betrokken was.)
[Als je de opdracht wil beperken tot de eerstegraads-connecties, filter je in deze lijst op de
KENOLANG codes die in stap 3 zijn gevonden, zodat alle tweedegraads connecties vervallen.]
8. [Waar nodig: aanvullen met BRP als in stap 4. ]
9. Herhaal stap 5: opschonen (handmatig) voor dubbelingen.
10. Herhaal stappen 2 – 5 als je meerdere ‘connectiegraden’ wil uitbouwen (de onderlinge relaties
kun je leggen tot één graad minder dan je in beeld hebt, e.g. tot tweede graad in beeld betekent
onderlinge relaties tussen eerstegraads connecties, tot derde graad in beeld betekent
onderlinge relaties tussen eerstegraads en tweedegraads connecties enzovoort).
11. De weergave van de resulterende lijst zet je met een formule om, zodat ieder(e) rij een unieke
antecedent/BVH registratie wordt met daarachter in de kolommen alle gevonden namen.
Hiertoe sorteer je alle registratienummers verticaal in één kolom, de bijbehorende kenocodes
verticaal in de kolom er naast.
De Excel formule om van een lijst met registratienummers (GROUPS) en kenocodes (NAMES)
te komen tot een lijst met unieke registraties en op dezelfde rij alle personen die verdachte zijn
in die registratie:
{=ALS.FOUT(INDEX(NAMES;KLEINSTE(ALS(GROUPS=$D3;RIJ(NAMES)MIN(RIJ(NAMES))+1);KOLOMMEN($D$3:D3)));"")}
N.B.: altijd formule testen en eventueel aanpassen
12. Per registratie (rij) moet je vervolgens alle onderlinge relaties uitschrijven op een schoon blad,
totaal (n*n-1)/2 relaties per registratie. Dit kan als volgt:
•

Twee personen (1 relatie): geen extra moeite, kopieer de relatie.

•

Kleinere aantallen (3 – 5; 3 – 10 relaties): handmatig uitschrijven, geen formule nodig

•

Grotere aantallen (6+):
-

Transponeer de rij (op een schoon blad) in een kolom en kopieer hem in de kolom
ernaast, zodat je twee kolommen krijgt met verticaal alle namen van de registratie.

-

Format beide kolommen als een afzonderlijke tabel

-

Selecteer een cel en maak een draaitabel, selecteer dat je alle gegevens wil gebruiken
en sleep beide tabellen (onderliggende kolommen) naar ‘rijen’.

-

Stel vervolgens in bij Ontwerpen > Rapportindeling > Tabelweergave > Alle itemlabels
herhalen
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-

Vervolgens de totalen er uit halen.

13. Kopieer alle gevonden relaties onder elkaar naar één blad, zodat je een totaaloverzicht hebt.

9.2

Coderen attributen van personen
Om de attributes van de groep in beeld te krijgen, kan in Cognos op basis van de KENOLANG
code worden opgevraagd wat er in de systemen bekend is (zie tabel onder voor gedefinieerde
attributes in het onderzoek).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wapenhandelaar
Terrorismeverdachte
Wapenbezitter:
Groep (als aanwezig)
Geslacht:
Geboortedatum:
Nationaliteit
Land van herkomst
Nationaliteit 2
Onderzoek

Ja/Nee (op basis van inputs Landelijk team Vuurwapenintelligence)
Ja/Nee (op basis van inputs CTER teams)
Ja/Nee (op basis van WWM)
Naam
M/V
dd/mm/jjjj

[Als aanwezig]
[Als aanwezig]

Tabel 9.1 Gedefinieerde attributes, verwevenheid criminaliteit en terrorisme
Attribute

Categorisatie

Wapenhandelaar

Ja/Nee (op basis van inputs Landelijk team Vuurwapenintelligence)

Terrorismeverdachte

Ja/Nee (op basis van inputs CTER teams)

Wapenbezitter:

Ja/Nee (op basis van WWM)

Groep (als aanwezig)

Naam

Geslacht:

M/V

Geboortedatum:

dd/mm/jjjj

Nationaliteit
Land van herkomst
Nationaliteit 2

[naam als aanwezig]

Politie-onderzoek

[naam als aanwezig]

Specifiek voor voorhanden hebben van vuurwapens:
Filteren op WWM-codes, als volgt:
Tabel 9.2 BVH codes
Code

Omschrijving

F70

BEZIT VUURWAPENS

F71

HANDEL VUURWAPENS

Tabel 9.3 Antecedent codes (i.e. codes uit wetboek van strafrecht)
Artikel code

Wet

Delictsoort omschrijving

VWW2

VUURWAPENWET

IN-,UIT-,DOORVOER VAN VUURWAPENEN EN MUNITIE

VWW3

VUURWAPENWET

VOORHANDEN HEBBEN VAN VUURWAPEN OF MUNITIE

VWW6

VUURWAPENWET

AFLEVEREN BINNEN HET RIJK VAN VUURWAPENS

VWW9

VUURWAPENWET

NIET INLEVEREN VAN VUURWAP.OF MUNITIE NA
VORDERING

WWM13.1

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUNITIE CAT 1 VERVAAR/VOORH
HEBBEN/VERHAND
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Artikel code

Wet

Delictsoort omschrijving

WWM14.1

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUN CAT 2,3 ZONDER CONSENT NAAR

WWM22.1

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUNITIE CAT 2,3 VERVOEREN

WWM26.1

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUNITIE CAT 2,3 VOORHANDEN HEBBEN

WWM26.2

WET WAPENS EN MUNITIE

VERBODEN EEN WAPEN VD CAT 2,3 EN 4 TE DRAGEN

WWM31.1

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUNITIE CAT 2,3 OVERDR/VOORH TE NED

WWM31.2

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUNITIE CAT 2,3 OVERDR/VOORH TE BEL OF

BESTEMMING

LUX
WWM55.2.A

WET WAPENS EN MUNITIE

PISTOOL/REVOLVER/SCHIETWAPEN CAT 1 4.5

WWM55.2.B

WET WAPENS EN MUNITIE

WAPEN,MUN CAT 2,3 ZONDER CONSENT NAAR
BESTEMM.

WWM55.3.A

WET WAPENS EN MUNITIE

AUT.SCHIETW,ANDERE STOFFEN CQ EXPLOSIEVEN

WWM55.3.B

WET WAPENS EN MUNITIE

SCHIETW. LIJKEND OP ANDERE VOORW OP OPENB
WEG

WWM55.3.B

WET WAPENS EN MUNITIE

VERBODEN CAT 1 IN LUCHTVAARTUIG OF OP
LUCHTVAARTTER

WWM55.3.C

WET WAPENS EN MUNITIE

BEROEP OF GEWOONTE MAKEN

WWM55.3.D

WET WAPENS EN MUNITIE

AAN BOORD LUCHTVAARTUIG/TERREIN ART 1

WWM9.1

WET WAPENS EN MUNITIE

LUCHTVW
WAPEN,MUNITIE
VERVAARD/TRANSF/HERST/VERHANDELEN
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10 Bijlage IV

SNA maten per subcomponent

Tabel 10.1. Correlatietabel gehele netwerk (N = 724)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. CTER database

1.00

2. CTER onderzoek

0.55***

1.00

3. CTER AFG

0.35***

0.63***

1.00

4. Wapenhandelaar

-0.03

-0.02

-0.01

1.00

5. Inbeslagname wapen

-0.00

-0.00

0.03

-0.01

1.00

6. WWM-feit

0.11**

0.07

0.13***

0.10**

0.12**

1.00

7. Graad centraliteit

0.11**

0.16***

0.32***

0.05

0.23***

0.20***

1.00

8. Eigenvector centraliteit

-0.01

0.03

0.13***

-0.02

0.30***

-0.03

0.24***

1.00

9. Closeness lokaal

-0.02

0.01

0.03

-0.01

0.02

0.03

-0.04

0.31***

1.00

10. Closeness globaal

0.11**

-0.02

0.01

-0.05

-0.06

0.18***

-0.01

-0.52***

-0.10**

1.00

11. Betweenness centraliteit

0.19***

0.19***

0.32***

0.03

0.22***

0.16***

0.28***

-0.01

-0.02

0.22***

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

10.1 Netwerk startgroep
We hebben voor de actoren in de startgroep de relevante netwerkmaten uitgedraaid. Het
gemiddelde aantal personen dat actoren uit de startgroep kennen, is 19,7. Eén van de CTER-AFG
subjecten kent 73 actoren en haalt daarmee het gemiddelde van de CTER-AFG actoren omhoog
(25).
Tabel 10.2. Graad centraliteit startgroep
Groep

Gemiddelde

Min - max

N

Startgroep

19,7

3 – 73

40

Wapenhandelaren

11,6

3 – 19

5

CTER-AFG

25

3 – 73

15

Als we de wapenhandelaren afzetten tegen de CTER-AFG subjecten in de startgroep als het gaat
om graad centraliteit, zien we dat CTER-AFG subjecten significant meer relaties hebben dan
wapenhandelaren (t = -1.53; p = 0,07). Dit effect blijft overeind als we de actor met 73 weglaten.
Het aantal relaties van CTER-AFG subjecten is ook significant hoger dan de gehele startgroep (t =
-1.71; p = 0,05). Dit effect blijft niet overeind als we de actor met 73 relaties weglaten; deze actor
beïnvloedt dus het effect substantieel. Het verschil in graad centraliteit tussen wapenhandelaren en
de gehele startgroep is niet significant.
Tabel 10.3. Closeness centraliteit lokaal startgroep
Groep

Gemiddelde

Min - max

N

Startgroep

0,01

(0,00 – 0,11)

40

Wapenhandelaren

0,00

(0,00 – 0,00)

5

CTER-AFG

0,02

(0,00 – 0,11)

15
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Als we de verschillende groepen in de startgroep tegen elkaar afzetten als het gaat om lokale
closeness centraliteit, zien we geen significante verschillen optreden. Als we dus de actoren
vergelijken op de closeness in hun sub-componenten, zijn er geen verschillen waar te nemen.
Tabel 10.4. Closeness centraliteit globaal startgroep
Groep

Gemiddelde

Min - max

N

Startgroep

0,16

(0,14 – 0,19)

40

Wapenhandelaren

0,15

(0,15 – 0,15)

5

CTER-AFG

0,16

(0,14 – 0,19)

15

Als we de wapenhandelaren afzetten tegen de CTER-AFG subjecten in de startgroep als het gaat
om globale closeness centraliteit, zien we dat CTER-AFG subjecten significant centraler zijn dan
wapenhandelaren (t = -1.46; p = 0,08). De centraliteit van CTER-AFG subjecten is ook significant
hoger dan de gehele startgroep (t = -1.34; p = 0,09). Het verschil in globale closeness centraliteit
tussen wapenhandelaren en de gehele startgroep is niet significant.
Tabel 10.5. Betweenness centraliteit startgroep
Groep

Gemiddelde

Min – max

N

Startgroep

0,57

(0 – 5,09)

40

Wapenhandelaren

0,19

(0 – 0,4)

5

CTER-AFG

0,80

(0 – 5,09)

15

Als we de verschillende groepen in de startgroep tegen elkaar afzetten als het gaat om
betweenness centraliteit, zien we geen significante verschillen optreden.
Tabel 10.6. Eigenvector centraliteit startgroep
Groep

Gemiddelde

Min – max

N

Startgroep

0,27

(0 – 0,69)

40

Wapenhandelaren

0,07

(0 – 0,30)

5

CTER-AFG

0,23

(0 – 0,56)

15

Als we de wapenhandelaren afzetten tegen de CTER-AFG subjecten in de startgroep als het gaat
om eigenvector centraliteit, zien we dat CTER-AFG subjecten significant centraler zijn dan
wapenhandelaren (t = -1.60; p = 0,06). De centraliteit van CTER-AFG subjecten is niet significant
hoger dan de gehele startgroep. Het verschil in eigenvector centraliteit tussen wapenhandelaren en
de gehele startgroep is significant; wapenhandelaren zijn significant minder centraal in termen van
eigenvector centraliteit dan de gehele startgroep (t = -2,10; p = 0,02).
Tabel 10.7. Correlaties netwerk startgroep (N=40)
1

2

3

4

1. CTER database

1.00

2. CTER onderzoek

0.90***

1.00

3. CTER AFG

0.90***

1.00

1.00

4. Wapenhandelaar

-0.32*

-0.29

-0.29

1.00

5. Inbeslagname

-0.60***

-0.71***

-0.71***

-0.40*

5

6

7

1.00

wapen
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8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. WWM-feit

-0.01

0.03

0.03

0.12

-0.17

1.00

7. Graad centraliteit

0.42**

0.27

0.27

-0.20

-0.13

-0.07

1.00

8. Eigenvector

-0.10

-0.12

-0.12

-0.32*

0.34*

-0.04

-0.06

1.00

9. Closeness globaal

0.27

0.21

0.21

-0.15

-0.14

0.16

0.26

-0.64***

1.00

10. Betweenness

0.24

0.18

0.18

-0.15

-0.10

0.14

0.48**

-0.30

0.70***

centraliteit

centraliteit
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

10.2 Belangrijkste sub-netwerken
Vanwege onze methode door vanuit verschillende personen de netwerkcontacten in kaart te
brengen, is het te verwachten dat niet alle componenten met elkaar verbonden zijn.
•

Componenten 1 t/m 7 bevatten CTER-database subjecten

•

Component 10 heeft W1-W5 wapenhandelaren

•

Component 14 bevat nog een netwerk met een aantal CTER-database subjecten

Hieronder presenteren we per component de netwerkvisualisatie, de beschrijvende statistieken en
de meest centrale actoren in het netwerk. Van de overige componenten presenteren we de
netwerkvisualisatie.

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA

71

Component 1

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.8. Beschrijvende statistieken Component 1
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

38

0,131

0,098

0,038

0,611

Betweenness

38

0,008

0,039

0,000

0,220

Closeness

38

0,000

0,000

0,000

0,001

Tabel 10.9. Meest centrale actoren Component 1
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C1

0,246

0,1

0,00044

SG_30

0,611

0,22

0,00060

MV_460

0,247

0

0,00040

MV_343

0,199

0

0,00039
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Component 2

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA
74

Tabel 10.10. Beschrijvende statistieken Component 2
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

204

0,03

0,06

0,00

0,45

Betweenness

204

0,17

0,57

0,00

5,09

Closeness

204

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabel 10.11. Meest centrale actoren Component 2
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C4

0,45

5,09

0,0000073

MV_110

0,27

0,01

0,0000059

MV_680

0,28

0,79

0,0000060

MV_448

0,00

2,15

0,0000052

MV_420

0,05

2,20

0,0000061

MV_399

0,04

1,72

0,0000063

MV_187

0,05

1,36

0,0000065

Component 3

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit

Tabel 10.12. Beschrijvende statistieken Component 3
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

4

0,50

0,07

0,44

0,56

Betweenness

4

0,00

0,00

0,00

0,00

Closeness

4

0,10

0,02

0,08

0,11

Tabel 10.13. Meest centrale actoren Component 3
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C6

0,56

0

0,11

C11

0,56

0

0,11

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens
Verkenning met behulp van SNA

75

Component 4

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.14. Beschrijvende statistieken Component 4
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

81

0,077

0,081

0,005

0,176

Betweenness

81

0,013

0,093

0,000

0,830

Closeness

81

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabel 10.15. Meest centrale actoren Component 4
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C12

0,169

0,150

0,00010

C14

0,176

0,830

0,00014

MV_690

0,169

0,020

0,00010

MV_692

0,169

0,020

0,00010

MV_228

0,169

0,030

0,00010

Component 5

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit

Tabel 10.16. Beschrijvende statistieken Component 5
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

21

0,182

0,124

0,073

0,494

Betweenness

21

0,003

0,013

0,000

0,060

Closeness

21

0,001

0,000

0,001

0,003

Tabel 10.17. Meest centrale actoren Component 5
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C15

0,494

0,06

0,0025

MV_525

0,308

0

0,0015

MV_617

0,308

0

0,0015

MV_539

0,308

0

0,0015

MV_622

0,346

0

0,0016
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Component 6

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.18. Beschrijvende statistieken Component 6
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

112

0,040

0,086

0,000

0,414

Betweenness

112

0,080

0,272

0,000

1,520

Closeness

112

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabel 10.19. Meest centrale actoren Component 6
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

MV_89

0,34

1,19

0,000026

C9

0,41

0,59

0,000022

MV_472

0,01

1,03

0,000024

C2

0,00

1,16

0,000020

MV_380

0,10

0,17

0,000023
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Component 7

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.20 Beschrijvende statistieken Component 7
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

22

0,1736

0,1265

0,0240

0,2930

Betweenness

22

0,0023

0,0107

0,0000

0,0500

Closeness

22

0,0014

0,0003

0,0012

0,0023

Tabel 10.21 Meest centrale actoren Component 7
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

C7

.293

.05

.0022676
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Component 10

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
W: wapenhandelaar label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.22. Beschrijvende statistieken Component 10
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

55

0,070

0,116

0,000

0,303

Betweenness

55

0,019

0,071

0,000

0,400

Closeness

55

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabel 10.23. Meest centrale actoren Component 10
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

MV_660

0,291

0,04

0,000133

W4

0,303

0,3

0,00018

W3

0,003

0,06

0,000143

W1

0,004

0,18

0,000151

W2

0,033

0,4

0,000197
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Component 14

Bron: database onderzoekers op basis van primaire politiedata
Leeswijzer:
•
C: CTER-AFG label (startgroep)
•
Rood: persoon komt voor op CTER groslijst
•
Grootte: persoon komt voor in CTER onderzoek
•
Driehoek: persoon is veroordeeld voor vuurwapenbezit
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Tabel 10.24. Beschrijvende statistieken Component 14
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

27

0,162

0,106

0,092

0,590

Betweenness

27

0,004

0,023

0,000

0,120

Closeness

27

0,001

0,000

0,001

0,001

Tabel 10.25. Meest centrale actoren Component 14
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

MV_232

0,253

0

0,000818

MV_421

0,253

0

0,000818

MV_628

0,271

0

0,000836

SG_13

0,59

0,12

0,001479

10.3 Overige componenten
Component 8

Tabel 10.26 Beschrijvende statistieken Component 8
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

49

0,0994

0,103549

0,022

0,36

Betweenness

49

21,3877

139,2661

0

974,333

Closeness

49

90,7555

9,1065

49

127

Tabel 10.27 Meest centrale actoren Component 8
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

SG14

.36

974.333

49
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Component 9

Tabel 10.28 Beschrijvende statistieken Component 9
Variabele

Observaties

Gemiddelde

SD

Min

Max

Eigenvector

17

0.2116

0.1223

0.146

0.656

Betweenness

17

6.7059

27.6491

0

114

Closeness

17

29.4118

3.5366

16

31

Tabel 10.29 Meest centrale actoren Component 9
ID

Eigenvector

Betweenness

Closeness

SG11

0.656

114

16

Component 11

Component 12
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Component 13

Component 15
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Component 16

Component 17

Component 18
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Component 19

Component 20
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Component 21

Component 22
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Over Ecorys

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en
managementvraagstukken.
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten.
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden:
- Economic growth;
- Social policy;
- Natural resources;
- Regions & Cities;
- Transport & Infrastructure;
- Public sector reform;
- Security & Justice.
Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:
- voorbereiding en formulering van beleid;
- programmamanagement;
- communicatie;
- capaciteitsopbouw (overheden);
- monitoring en evaluatie.
Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.
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Sound analysis, inspiring ideas
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