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Vooraf 

Op 18 juli 1994 lcnippen we uit De Volkskrant een annonce: 

Ter ovemame gevraagd intemationaal transportbedrijf. 
Financiele problemen geen bezwaar. Tel: .... Fax: .... 

Het kost weinig verbeeldingslcracht om hier achter criminele intenties te 
vermoeden. Wil iemand het transportbedrijf overnemen om smoklcelwaar te 
vervoeren? Ligt het in de bedoeling het bedrijf te gebruiken om geld wit te 
wassen? We zullen het nooit weten want als we het nummer bellen dat in de 
advertentie wordt genoemd, wordt de hoorn na onze openingszin schielijk op de 
haak gegooid. In de vijf of tien jaren die achter ons liggen, zijn bij voortduring 
transportondernemingen en ook wel expediteurs in het nieuws geweest omdat zij 
diensten hadden verricht voor verschillende takken van georganiseerde misdaad. 
Meestal ging het om het internationale vervoer van drugs. Er zijn chauffeurs in 
de gevangenis beland en (minder) ondernemers; er zijn vrachtwagencombinaties, 
ladingen en bedrijfspanden geconfisqueerd; er zijn vergunningen ingetrokken. 
Zo openlijk als in de Volkslcrant-advertentie zal het gewoonlijk meestal niet 
gaan, maar er is voldoende bekend geworden in het strafrechtelijk onderzoek 
van politie en justitie om speciaal onderzoek naar betroklcenheid in deze branche 
te rechtvaardigen. In de internationale literatuur over de georganiseerde misdaad 
komt die betroldcenheid ook vaak naar voren. Misschien heeft het te maken met 
het imago van truckers als 'vrije jongens', de wetenschap dat in deze branche 
grote en kleine overtredingen tot op zekere hoogte gewoon zijn en worden 
aanvaard als middel om het hoofd boven water te houden. De Amerikaanse 
infiltratie van de georganiseerde misdaad in de vakbonden van vrachtwagen-
schaffeurs (vergelijk de roemruchte carriere van Jimmy Hoffa) is algemeen 
bekend. De transportbranche vormt voor de georganiseerde misdaad een 
strategisch steunpunt omdat zij met het beheersen van aan- en afvoer van 
materiaal ondernemers onder druk kan zetten om afpersingsgelden te betalen. 
Dit vormt een van de manieren om bij voorbeeld (via het beheersen van de 
aanvoerlijn van bouwmateriaal) de bouwnijverheid te "controleren". Dit laatste 
verschijnsel doet zich in Nederland in het geheel niet voor omdat labor racke-
teering' hier onbekend is, maar het heeft althans in de populaire voorstelling 
wel gezorgd voor een associatie met criminaliteit. 

Aan de andere kant hebben Nederlanders alle reden trots te zijn op hun 
vervoersbranche. Zij neemt in Europa een vooraanstaande plaats in en zorgt 
voor niet minder dan 7,5 procent van ons bruto nationaal produkt. Het Neder-
lands valananschap staat zeer goed bekend, de Hollandse vervoerders staan voor 
lcwaliteitstransport en de ondernemers ontbreelct het allerminst aan durf en 
doorzettingsvermogen. Het is nogal wat om te veronderstellen dat deze trotse 
bedrijfstak wordt aangetast door de georganiseerde misdaad en dat is reden om 
heel precies uit te zoeken wat er waar is van alle geruchten en om aan het einde 
van ons onderzoek een evenwichtig oordeel te formuleren. 

1  Racketeering is een begrip dat zich in het Nederlands slechts laat omschrijven: het 
gaat om een bedrijfsmatig uitgevoerde criminele ondememing die gebaseerd is op 
afpersing. 



Dit verslag van onderzoek is het eerste produlct van uitvoering van een 
onderzoekprogramma van ldeine omvang dat in juli 1993 door F. Bovenkerk 
werd geschreven: "Georganiseerde misdaad in Nederland: een progranuna van 
onderzoek". In dit programma wordt een theoretische positie omtrent het 
vraagstuk geschetst en worden concrete empirische onderzoeldngen voorgesteld. 
De Colirdinatieconunissie Wetenschappelijk Onderzoek Criminele Organisaties 
(voorheen genoemd naar haar voorzitter Heijder) die zetelt in het Ministerie van 
Justitie, heeft de onderzoeker gevraagd in twee gevallen de probleemstelling 
nader te specificeren (een over TurIcse smokkelorganisaties en het onderhavige 
omtrent het wegtransport) en op grond daarvan is opdracht gegeven tot het 
uitvoeren ervan voor een periode van (in beginsel) drie jaar. De hoofdonderzoe-
ker wordt gedurende de looptijd vrijgesteld voor een dag in de week om het uit 
te voeren en de (toen nog) student-assistente A. Lempens werd eveneens voor 
een dag per week als hulp aangetroldcen. Bij dit onderzoek gaat het ten eerste 
om de doelstelling in de pralctijk te onderzoeken of het criminologische gezichts-
punt dat gelegenheidstheorie wordt genoemd en dat gewoonlijk wordt toegepast 
op Ideine criminaliteit, ook bruikbaar zou lcunnen zijn voor het begrijpen van de 
georganiseerde misdaad binnen een economische bedrijfstak. De vraag luidt of 
en zo ja: waar, punten van lcwetsbaarheid in een branche zijn aan te wijzen (op 
grond van analyse van "open bronnen") en vervolgens of die criminaliteit zich 
dan ook daadwerkelijk manifesteert (aan de hand van zowel open bronnen als 
politiemateriaal). Dit is precies wat in dit rapport gebeurt. De tweede vraag had 
betreklcing op een concreet recherche-onderzoek ergens in Nederland naar een 
gezelschap waar de politie georganiseerde criminaliteit vermoedde en dat zich 
voor een belangrijk deel afspeelde in de wereld van het intemationale wegtrans-
port. De onderzoeker zou aan dit onderzoek deelnemen om modern recherche-
werk te leren kennen en om vanuit zijn theoretische kennis bij te dragen aan de 
voortgang ervan. Een eerste poging tot samenwerking van politie en wetenschap 
op het terrein van de zware, georganiseerde misdaad. Dit deel van het onder-
zoek is niet gelukt en daarom is de gehele onderneming vroegtijdig afgebroken. 
Hier zijn twee omstandigheden van belang. Ten eerste wilde het recherche-
onderzoek zelf minder vlotten dan alle betroklcenen hadden gehoopt. De 
onderzoeker heeft gedurende een jaar alle voortgangsbesprekingen bijgewoond 
en daar persoonlijk veel meer van geleerd dan hij in staat was theoretisch aan 
het onderzoek bij te dragen. Achteraf gezien was de gevolgde werkwijze 
misschien ook niet de handigste. Zo'n strafrechtelijk onderzoek duurt lang en 
kent momenten van quasi stilstand. Het zelf meedoen aan politieonderzoek is 
slechts geindiceerd als de dagelipcse werkelijkheid van het politiewerk het 
voorwerp van onderzoek vormt. Voor het volgen van een zaak die jaren in 
beslag neemt, is het voor criminologen verstandiger uit te gaan van de dossiers 
van afgesloten zaken en dan vervolgens het parcours van beslissingen terug te 
volgen. De beoordelingsfout die hier is gemaakt berust op onervarenheid van 
beide partijen. De bedoeling van de onderzoeker om aan de hand van dit 
onderzoek methoden van modem recherchewerk te bestuderen, is thans boven-
dien achterhaald door de massa van gegevens die bij de verhoren voor de 
Parlementaire Commissie Opsporingsmethoden naar voren zijn gekomen. De 
tweede reden om het onderzoek dat op 1 mei 1994 van start was gegaan 
voortijdig af te breken, ligt in het optreden van de Parlementaire Enquetecom-
missie (Van Traa). Deze commissie verzocht vier hoogleraren in de criminolo-
gie an

,
del.  wie Bovenkerk, ander leiding van prof. Fijnaut onderzoek te verrich-

ten naar aard en omvang van niet minder dan de gehele georganiseerde misdaad 
in Nederland. Dit onderzoek zou gaan over een veelheid van onderwerpen 
waartoe bedrijfstaldcen zoals die van het wegtransport behoren en dit zou 



gebruik maken van verschillende manieren van gegevensverzameling, waartoe 
die welke wij voor het onderzoek naar georganiseerde misdaad en het wegtrans-
port hadden gebruikt, behoorden. Wat lag meer voor de hand dan het reeds 
uitgevoerde gedeelte parallel uit te voeren aan de onderzoelcsinspanning voor de 
onderzoekgroep Fijnaut ten behoeve van de Parlementaire commissie? De 
inspanningen van Bovenkerk zijn vanaf dat moment gefinancierd door de 
Enquetecommissie, Lempens is tot het einde van 1995 doorgegaan om met 
subsidie van Justitie zowel voor dit onderzoek als voor het parallel lopende 
transportbrancheonderzoek voor de Enquetecommissie te werken. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 bevat een theoretische 
beschouwing over branche-onderzoek. In de eerste drie inhoudelijke hoofdstuk-
ken schetsen wij het economische profiel van deze branche en de ontwildceling 
daarbinnen. Hoewel de transportbranche op macro-niveau al jarenlang in de lift 
zit, lijkt het in een bepaald segment van de transportsector slecht te gaan: het 
aantal faillissementen neemt toe en de ondernemers klagen steen en been over 
de toegenomen nationale en internationale concurrentie. 'De markt is ziek', 
verwoordt een ondernemer het in Elsevier febniari 1993. Is het inderdaad zo 
slecht gesteld met de Nederlandse transportondernemingen?, luidt daarom de 
eerste vraag in dit onderzoek. En zo ja, in welk deel van de marIct bevinden 
zich de zwaldce broeders? Eerst komt de plaats van het Nederlands beroepsgoe-
derenvervoer binnen het Europese vervoersbedrijf aan bod (2). Vervolgens 
nemen we deze branche onder de loep; hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er 
actief, hoeveel wagens rijden er en wat zijn de ontwildcelingen in het grensover-
schrijdend vervoer (3). Tot slot wordt de economische positie van de Nederland-
se vervoersbedrijven geschetst (4). Dit blok is noodzakelijkerwijs nogal cijfer-
matig van aard. Uit dit overzicht komt naar voren dat ondanks algemene bloei 
in de bedrijfstak een deel van de ondernemingen failleert en een ander deel de 
grootste moeite heeft te overleven. De vervoerders zelf hebben de neiging om 
de eenwording van Europa als grote boosdoener aan te wijzen. Hebben zij 
daarin gelijk? De oorzaken van de economische malaise komen in hoofdstuk 5 
aan de orde. Vervolgens bekijken we in hoofstuk 6 de bedrijfscultuur van zowel 
de ondernemer als de chauffeur. Wie iets wil begrijpen van het eventuele 
voorkomen van (zware, georganiseerde) criminaliteit in de branche kan het niet 
stellen zonder een zeker inzicht in de informele normen en waarden die de 
betreldcingen en activiteiten in deze bedrijfstak reguleren. Dit helpt ons begrij-
pen waarom sommigen van de betrolckenen in het segment van de bedrijfstalc die 
in de economische gevarenzone verkeren, hun toevlucht nemen tot een serie 
legale, minder legale en geheel illegale middelen. In hoofdstuk 7 schetsen we 
een bijzonder probleem waarmee de vervoerders kampen: het gevaar van 
diefstal en overvallen is voor ondernemers - in ieder geval in preventieve zin - 
in toenemende mate een kostenpost. Dit deel van de studie wordt afgesloten met 
een conclusie over de economisch positie van de branche (8). Vervolgens 
noemen we de legale methoden waarmee ondernemers uit de transportbranche 
het hoofd boven water proberen te houden (9). Daarna kijken we in hoofdstuk 
10 naar onwettige oplossingen als CAO-fraude en wurgconstructies. De reden 
waarom deze reeks van witte en grijze maatregelen de revu passeert die weinig 
of niets met zware, georganiseerde misdaad te maken hebben, is gelegen in het 
criminologische inzicht dat zulke maatregelen daar soms aan voorafgaan en dat 
ze vaak samen optreden met zwaardere vormen van criminaliteit. Bij strafrech-
telijk onderzoek bij bedrijven die hebben gekozen voor zware criminaliteit, treft 
de politie vaak het hele repertoire aan van andere overtredingen. Bedrijven die 
zich lenen voor de smolckel in drugs, knoeien ook vaak met de CAO van hun 



personeel, met de afdracht van belastingen en nog meer. Bovendien is het van 
belang lets te weten van lichtere criminaliteit omdat bedrijven die zich hieraan 
schuldig maken, gemalckelijker prooi zouden lcumien zijn van intimidatie en 
chantage van misdaadorganisaties die hen willen gebruiken. In de volgende twee 
hoofdstuldcen (11 en 12) komt de echte georganiseerde misdaad aan bod, zoals 
wij die hebben gedefinieerd in verslagen over respectievelijk Euro-fraude en de 
smokIcel van drugs. In het concluderende hoofdstuk 13 proberen we de vraag te 
beantwoorden in hoeverre de transport-branche door de georganiseerde misdaad 
is genfiltreerd, of er ook sprake is van racketeering in de zin dat vervoersbe-
drijven worden gebruikt voor andere doeleinden dan die voortvloeien uit de 
criminele activiteiten zelf en hoe groot de schade is die de branche erdoor 
oploopt. Tot slot worden enkele aanbevelingen voor beleid gedaan. 

Bij deze willen we graag dank zeggen aan onze belangrijlcste gesprekspartners. 
We noemen in alfabetische volgorde: J. Daris, W. Draak, C. Groenendijk sr., 
F. Hendrilcs, C.P.A. Hersbach, R. Holweg, J. King, B. Knevel, R. Moojen, 
P.J.N. van Os, D.M. van Oostrum-De Lely, P. Overvliet, F. Pakvis, J.H. 
Rammelt, P. Stoof, M.J.M. Theunissen, A. Verkooijen. Voorts danken wij de 
begeleidingscornmissie die de onderzoekers met raad en daad hebben bijgestaan: 
J. Cloin, R.B. Eigeman, T. Erents, M.G.J. Kockelkoren, H.A. Kramer, P.R. 
Laman, A. Smaling en M.J. Welling. 
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Samenvatting 

Doeleinden van het project 

In dit rapport over de vraag of en zo ja: hoe en in welke mate het Nederlandse 
internationale goederenvervoer over de weg connecties heeft met de georgani-
seerde misdaad, worden drie doelstellingen nagestreefd. 
Theoretisch luidt de vraag: kan de zogenaamde gelegenheidstheorie in de 
wetenschap der criminologie - die tot nu toe vooral en in de eerste plaats wordt 
gebruikt om de aard en omvang van de veelvoorkomende of kleine criminaliteit 
beter te begrijpen - ons ook helpen om het verschijnsel van de georganiseerde 
misdaad te doorgronden? Het antwoord op deze vraag mag in beginsel zeker 
bevestigend luiden, maar de theoretische veronderstellingen waarover de 
criminologie thans beschikt, blijken nog veel te globaal om voorspellende 
uitspraken te formuleren. 
Methodologisch wordt een poging ondernomen om door middel van het raadple-
gen van een combinatie van een veelheid aan bronnen: zowel "open" bronnen 
die in beginsel algemeen toegankelijk zijn als "gesloten" bronnen die bestaan uit 
kennis die aanwezig is bij politie en justitie, het probleemveld omvattend te 
beschrijven. Deze studie levert zo'n inzicht we!, maar door een gebrek aan meer 
data-bronnen over de branche die voor het onderwerp criminaliteit van belang 
zijn, kunnen enkele belangrijke vragen over de omvang van de betroldcenheid 
per marktsector niet worden beantwoord. 
Empirisch wordt beoogd een concreet antwoord te geven op de vraag of een 
bepaalde branche in de Nederlandse economie door de georganiseerde misdaad 
wordt aangeraakt en waarom zij daar vatbaar voor is. In dit geval gaat het om 
het internationale transport over de weg, maar de benadering laat zich wellicht 
ook toepassen op andere bedrijfstakken. Gedeelten van het empirische materiaal 
in deze studie zijn tevens gebruikt voor het hoofdstuk in de bijlage omtrent 
georganiseerde misdaad in verschillende branches in het rapport van de Parle-
mentaire Enquetecomrnissie Opsporingsmethoden (Van Traa), Bijlage X. De 
opzet laat zich in theoretische en methodische zin vergelijken met de hoofdstuk-
ken over de andere acht branches die in genoemde bijlage door Bovenkerk en 
Bruinsma de revue passeren. 

Theorie 

Van de gelegenheidstheorie worden twee hoofdhypothesen gebruikt. De eerste 
luidt dat de omvang van criminaliteit samenhangt met toeneznende economische 
ontwikkeling. Deze schept objectief meer gelegenheid om rvermogens-1crimina-
liteit te plegen. De tweede hypothese luidt dat criminals." memo: bij de 
afname van controle in het algemeen en in dit geval in tit ecrsae piaats de 
afname van formeel overheidstoezicht. In het denkmodel vas gthegenheids-
theorie is het voorhanden zijn van een gemotiveerde dadervemmeling min of 
meer gegeven en ook hier houden we ons maar weinig bezig met de georgani-
seerde misdaad zelf of de mensen die haar bedrijven. Gerekend vanuit de 
economische branche in kwestie kunnen de betrekkingen tussen haar en de 
georganiseerde misdaad zowel van parasitaire aard zijn (legate bedrijven zijn 
slachtoffer van criminaliteit, zoals in het geval van afpersing of racketeering) als 
ook symbiotisch (er is dan sprake van een consensueel delict). Gerekend vanuit 
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misdaadorganisaties lcunnen verbanden met het legate bedrijfsleven voldoen aan 
verschillende soorten van haar behoeften. Bedrijven lcunnen voor haar een 
faciliterende functie vervullen, dat wil zeggen: dienstbaar zijn aan de uitvoering 
van het criminele project; ze lcunnen een legitimerende functie vervullen (als 
facade dienen voor het criminele project); ze kunnen een witwas-functie 
vervullen door te worden gebruilct bij het voorwenden van legale bronnen van 
inkomsten; en tenslotte kunnen ze een spenderende functie vervullen en dan 
dient het beheersen van op zichzelf legate bedrijven of delen daarvan als een 
manier om de revenuen uit het criminele project te besteden op een manier die 
op zichzelf voldoening schenlct). 

De economische ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg 

De eerste hypothese omtrent het verband tussen economische bloei en criminali-
teit blijkt, zoals gezegd, veel te globaal. Dat het goed gaat met het Nederlandse 
wegtransport in het algemeen is duidelijk. Aan welke maatstaf we het ook 
aftneten: het vervoerde tonnage, het aantal bedrijven, de omvang van het 
wagenpark, het aantal gereden kilometers, de uitbreiding van het aantal landen 
en plaatsen van bestenuning of het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstak, op de 
wat langere termijn van tien jaar en meer nemen alle cijfers toe en de prognose 
is gunstig. In Europa is Nederland thans met 28 procent van het totale Europese 
goederenvervoer over de weg nummer 66n en haar omzet is goed voor niet 
minder dan 7,5 procent van het Nederlandse bruto nationaal produkt. Dit 
betekent echter helemaal niet dat het ook goed gaat met de gehele branche. De 
rentabiliteitscijfers vertonen amunerkelijke schommelingen. Na hoogtepunt in 
1987/88 volgde een dieptepunt in 1993 en that's treklcen zij weer aan. De 
branche kampte met een groot aantal failissementen in hetzelfde jaar 1993, maar 
ook in het jaar daarop blijft het aantal faillerende transportondememingen hoog. 
Die faillissementen zijn zeer ongelijk verdeeld, het gaat vrijwel uitsluitend om 
kleine en middelgrote ondernemingen en niet om de grote. De aanmerkelijke 
stijging van de kosten voor personeel, verzekering, brandstof (dieselaccijns) en 
motorrijtuigenbelasting zijn door de ldeinere bedrijven naar verhouding moeilijk 
op te brengen. Onder de kleinere bedrijven is een hevige concurrentieslag 
gaande en is een prijzenslag ontstaan. 
Beide ontwikkelingen: de bloei van de branche als geheel en de problemen die 
ontstaan zijn aan de onderkant van de markt, hangen samen met het ondenverp 
waar de tweede hypothese betreklcing op heeft: de controle. In 1992 is de 
branche sterk veranderd door de liberalisering van de markt die het gevolg is 
van de overheidsbeslissing het capaciteitsregime (de beperkimg van het aantal 
vervoerde tonnen over de weg) los te laten met de Wet goederenvervoer over de 
Weg (WGW). Doordat de wet slechts lcwalitatieve criteria kent voor de toetre-
ding van nieuwe ondememers - ze moeten voldoen aan de men van betrouw-
baarheid, lcredietwaardigheid en vakbekwaamheid - die ten •pridue van de 
situatie daarvoor veel minder streng zijn en ook omdat ze sledars op het moment 
van toetreding worden getoetst (en niet nog eens een jaar of rate par daama als 
kan blijken dat de nieuwe ondememer het op langere tennijn ook volhoudt) 
heeft dit aanleiding gegeven tot een enorme toeloop van nieuwe kleine starters. 
Het is nu bijvoorbeeld veel gemaldcelijker geworden een ondernemersvergun-
ning (via in het buitenland behaalde diploma's) te behalen dan daarvoor. 
De moeilijkheden die aan de onderkant van het bedrijvenbestand zijn ontstaan, 
hebben ook te maken met het openen van de binnengrenzen in Europa in 1993. 
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De Nederlandse transportondernemers kijken op tegen een flinke concurrentie in 
Europa als gevolg van fiscale gelijlcschakeling, lage loonkosten in andere landen 
(vooral Oost-Europa). Daar staat evenwel tegenover dat het ook heeft gezorgd 
voor een toename in grensoverschrijdend verkeer en minder lange en kostbare 
wachttijden aan de grenzen. Ook al is het niet goed mogelijk de positieve en 
negatieve effecten tegen elkaar af te wegen, we lcunnen wel vaststellen dat het 
Nederlandse wegtransport zich heel goed staande weet te houden danlczij zijn 
hoge kwaliteit. 
De problemen die wij signaleren aan de onderkant van de wegtransportmarlct 
kunnen niet goed worden begrepen zonder twee factoren te introduceren die bij 
de globale hypothesen over economie en regelgeving niet zijn inbegrepen. De 
eerste heeft betrekking op de cultuur van het wegtransportbedrijf en de ethos 
van zijn chauffeurs. Het transportwezen vormt een tamelijk gesloten wereld in 
welke ondernemers elkaar in de eerste plaats als concurrent beschouwen. 
(Jonge) chauffeurs leggen een grote mate van onafhankelijkheid aan de dag en 
zijn snel bereid een eigen bedrijf op te richten als de mogelijkheid zich voor-
doet. Vrijwel iedereen wil ook meteen begirmen op basis van een vergunning 
voor grensoverschrijdend vervoer. De grote ondernemers komen aan dat 
verlangen graag tegemoet nu de toetredingseisen die in de genoemde wet WGW 
zijn gesteld, zijn verlaagd. Zij lcunnen de financiele risico's die zij in de jaren 
van geringe winst hebben leren kennen, aanmerkelijk verkleinen door hun 
chauffeurs die thans in loondienst zijn, aan te bieden om voor zichzelf te 
begirmen en in hun opdracht te rijden. De tweede factor is dat de branche 
veelvuldig slachtoffer is van diefstal, overvallen en fraude. Ondernemers nemen 
daartegen talrijke maatregelen (satellietconununicatie, bijzondere beveilingssys-
temen, inhuren bewakingsdiensten) maar die zijn door de kleine bedrijven en de 
recente starters moeilijker op te brengen dan door de grote, gevestigde bedrij-
ven. Dit slachtofferschap van criminaliteit vormt op zichzelf overigens een 
omstandigheid die de bereidheid om zelf misdaden te begaan verhoogt indien de 
betrokkenen menen dat zij niet voldoende door de overheid worden beschermd. 

Overlevingsstrategieen 

De beschreven economische trend zal een groot aantal ldeinere en middelgrote 
bedrijven verder wegsaneren, maar birmen deze risico-groepen doet men zijn 
best het hoofd boven water te houden. Meestal gebeurt dit door op legale 
manier de kostprijs te druklcen. Dat kan door de loonkosten omlaag te brengen 
via de overgang van chauffeurs in loondienst op "eigen rijders" (inclusief het 
leasen van vrachtwagens aan zulke nieuwe ondernemers) of door tijdelijke 
arbeidskrachten in dienst te nemen. Kosten van personeel en materiaal kunnen 
bovendien naar beneden worden gebracht door in andere landen een vestiging te 
openen waar - tegen lokale tarieven - met plaatselijke arbeidslcrachten en wagens 
wordt gereden ("uitvlaggen"). Ook lcunnen transporteurs geld besparen door 
uitgekiend te tanken. Verder kan men proberen de retourvrachten beter vol te 
lcrijgen (o.a. door cabotage). 
Behalve legale kostenbesparende maatregelen is er een scala aan illegale 
activiteiten die chauffeurs lcunnen aanwenden om zich individueel te verrijken 
en/of om het hoofd boven water te houden. Daarnaast komt het voor dat 
ondernemers en hun chauffeurs systematisch illegale methoden toepassen en dit 
lcunnen we organisatiecriminaliteit noemen. De onderwereld komt er niet aan te 
pas en deze methoden behoeven geen corrupte ambtenaren. Er wordt in het 
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wegtransport gesjoemeld met de rijtijden, er wordt CAO-fraude gepleegd en de 
afhankelijkheid van de zoeven genoemde "eigen rijders" kan zo ver worden 
doorgedreven dat we van een wurgconstructie lcunnen spreken. Voorts wordt bij 
de grensovergang van landen met lagere lonen wet overgegaan op goedkope 
lokale chauffeurs die niet in loondienst zijn bij het Nederlandse transportbedrijf. 

Georganiseerde criminaliteit 

Bij de laatste twee vormen van ernstige misdaad komen er wel andere partijen 
aan te pas. Er wordt Euro-fraude gepleegd door documenten te vervalsen, door 
heffingen te ontduiken of ten onrechte subsidiegelden op te strijken in de sfeer 
van het vervoer van landbouwprodukten. Er wordt belastingfraude gepleegd 
door het vervoeren van ongemerkte sigaretten, alcohol en hoogwaardige 
(elektronica-) apparatuur en hieronder valt ook de BTW-fraude. In de praktijk 
worden bovendien combinaties van deze fraudevormen aangetroffen. In deze 
gevallen zijn het meestal niet zelf de transporteurs die het initiatief nemen of die 
de fraude organiseren en het welslagen ervan is mede afhankelijk van corrupte 
controle-ambtenaren. In dit geval is wel sprake van georganiseerde misdaad. 
Het transportwezen !evert ook in figuurlijke zin het voertuig om zware econo-
misch delicten te plegen en volgens ons lijstje is er sprake van faciliterende 
betroldcenheid. 
Tenslotte is de vervoersbranche betroldcen bij verschillende vormen van smok-
kel. Er worden wel wapens en ook mensen in vrachtauto's gesmoldceld, maar 
veruit de belangrijlcste sector wordt vooralsnog gevormd door de smokkel van 
drugs. Er wordt met vrachtauto's heroine Nederland birmengesmolckeld uit 
Turkije, hasj uit verschillende landen, maar thans in de eerste plaats uit Marok-
ko. Een minderheid van de geimporteerde drugs is bestemd voor de Nederland-
se marlct. Het wagenpark van Nederlandse vervoersbedrijven wordt ook gebruikt 
voor transito-handel naar Groot-Brittannie, Duitsland enzovoort. Het is Met 
mogelijk om precies aan te geven hoeveel bedrijven bij deze laatste twee 
vormen van zware criminaliteit zijn betrolcken. Uit de politiedossiers haalden we 
een dertigtal ondernemingen en dat is op het totaal aantal ondernemingen in het 
beroepsgoederenvervoer van 10.000 maar weinig. Het betreft hier meestal 
bedrijven die door de representanten van de georganiseerde misdaad zijn 
overgehaald en enkele malen bedrijven die door dezulken speciaal voor dat doel 
zijn opgericht. De door ons geinterviewde transportondememers vertellen ons 
allemaal dat ze wel eens of vaker door zulke misdadigers zijn benaderd met 
voorstellen die onbekendheid met de gang van zaken in de branche verraadden. 
Maar hoe vaak hadden zij het niet in de gaten? Uit politiemateriaal hebben we 
geleerd dat er criminele organisaties zijn die een (legaal of illegaal) systeem 
hanteren waarmee ze noodlijdende transportondememingen kunnen opsporen. 
Per saldo is onze kennis over de omvang van het verschijnsel nog niet zo groot 
omdat we geen idee hebben van het "dark number". Het aantal vrachtwagen-
chauffeurs in buitenlandse detentie die daar meestal zitten wegens een drugsde-
lict (circa 40 in Maroldco alleen al) vormt ook geen goede maat omdat tang niet 
altijd duidelijk is of slechts de chauffeur of ook het gehele bedrijf erbij is 
betrolcken. Als we af mogen gaan op de schattingen in de literatuur over het 
totale volume van getransporteerde hard en soft drugs, dan moet ook hier het 
dark number zeer aanzienlijk zijn. Het materiaal dat wij hebben verzameld, 
maalct wel aannemelijk dat vooral de kleine en middelgrote bedrijven die zich in 

11 



de gevarenzone bevinden, bij de georganiseerde misdaad zijn betroklcen, maar 
de gegevens waarover de politie (FinPol) beschilct stelt ons niet in staat om dit 
ondubbelzinnig aan te tonen. 
Het is duidelijk dat de georganiseerde misdaad een gedeelte van de Nederlandse 
transportbranche gebruilct en het is waarschijnlijk dat de betrolcken bedrijven 
zich bevinden in de sterk concurrerende risico-zone die zich onlangs aan de 
onderkant van het transportwezen heeft gevormd. Een en ander doet de regulie-
re transportbranche valse concurrentie aan, maar de illegale bedrijfsvoering 
heeft - zover wij hebben lcurmen vaststellen - nog niet geleid tot monopolie-
vorming en prijsopdrijving. In alle beschreven gevallen gaat het om symbioti-
sche relaties tussen transporteurs en misdaadorganisaties. Parasitaire verhoudin-
gen in de vorm van racketeering (die in het Amerikaanse wegtransport over-
heersen) zijn we niet tegengekomen. In alle gevallen vervullen de transportbe-
drijven een faciliterende functie. We zijn niet op voorbeelden gestuit waarbij zij 
worden gebruikt om crimineel vermogen wit te wassen, om als legitimatie te 
dienen voor andere criminele activiteiten en evenmin op gevallen waarin 
misdaadbazen transportondernemingen opkopen om hun macht of aanzien te 
vergroten (spenderende functie). 

Beleidsaanbevelingen 

Een en ander geeft de onderzoekers aanleiding om - birmen de beperktheid van 
hun competentie als criminologen - aanbevelingen te formuleren om de invloed 
van de georganiseerde misdaad terug te dringen. Hierbij komt aan de orde wat 
de branche zelf kan doen en wat de overheid kan doen om de situatie te 
verbeteren: 
1. het verhogen van de toetredingsdrempel van onervaren ondernemers en het 

instellen van herhalingscontroles. 
2. het signaleren van het probleem door de vakorganisaties. 
3. het speciaal vervaardigen van info-bladen voor bedrijven en chauffeurs die op 

risicovolle landen rijden en het geven van voorlichting in vakbladen. 
4. het opstellen van een lijst van signalen van onraad voor ondernemers. 
5. het inrichten van een meldpunt voor pogingen tot contact of infiltratie. 
6. het certificeren van bedrijven die actief preventieve maatregelen hebben 

genomen. 
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1 	De criminologische gelegenheidstheorie en 
brancheonderzoek 

1.1 Inleiding 

Wie zou pak weg twee decennia geleden hebben lcunnen voorspellen dat het 
wel-geordende, fatsoenlijke en vreedzame Nederland geconfronteerd zou worden 
met een aanzienlijk probleem van georganiseerde misdaad? Terugbladerend in 
de vaderlandse criminologische literatuur van deze eeuw komen we een equiva-
lent van het begrip georganiseerde misdaad voor het eerst tegen in de dissertatie 
van mevrouw C. van Schreven die in 1954 bij professor Nagel promoveerde op 
"Diefstal in groepsformatie" gepleegd. Thans zouden we de activiteiten die de 
onderwereld toen ontplooide (wegens het geringe niveau van taalcverdeling 
onder de deelnemers) eerder geassocieerde misdaad noemen, het ernstigste delict 
dat zij documenteerde was in ieder geval de georganiseerde diefstal van rij-
wielen! Kan het Nederlandser? 

In die jaren vijftig, maar ook nog in de jaren zestig was georganiseerde 
misdaad jets dat plaats vond in verre landen of (voor sociaal-historisch gente-
resseerden) in een ver verleden. Niet dat er geen belangstelling bestond bij de 
wetenschap. De cultureel antropoloog Anton Blok deed er onderzoek naar en dat 
geldt ook de hoogleraar in de criminologie van het Willem Pompe Instituut tot 
aan het begin van de jaren tachtig: Henner Hess. Zij bestudeerden de geschiede-
nis van de mafia in Sicilie en hun publikaties erover zijn binnen het vakgebied 
beroemd. Dat hun voorspellingen dat de mafia in de jaren zestig en zeventig 
terug week volkomen onjuist waren - kort na hun publikaties in respectievelijk 
1970 en 1974 - ging de mafia een zegetocht tegemoet die eerst in 1992' en 1993 
in Italie serieus een halt lijkt te worden toegeroepen - doet niets af aan de 
waarde van hun analyse. Hun inzichten vormden ook de basis van belangstelling 
om georganiseerde criminaliteit in Nederland tot voorwerp van studie te maken. 
De roversbenden die het platteland in het zuiden van de Nederlanden onveilig 
maakten in de 17e en 18e eeuw waren het onderwerp van Egmond's dissertatie 
in 1991 en de fameuze bokkerijders die in de 18e eeuw het Limburgse land van 
Overmaze tot werkterrein hadden gekozen zijn welhaast uitputtend door dezelfde 
Blok (1991) geportretteerd. Meer dan men misschien beseft, is er een zekere 
wetenschappelijke traditie op dit gebied. 

Tot op de dag van vandaag boezemt vooral de Italiaanse georganiseerde 
misdaad ons ontzag in. Het woord mafia is in alle talen ingeburgerd en een 
generieke aanduiding voor een illegale machtsconstellatie die niets ontziend uit 
is op geldelijk gewin. Dat ene zinnetje in de brief van de ministeries van Justitie 
en Binnenlandse Zaken over 'de georganiseerde criminaliteit' aan de Tweede 
Kamer op 25 september 1992 waarin stond dat ook de Italiaanse georganiseerde 
misdaad in Nederland actief was, trok in de media meer aandacht en zorgde 
voor meer opschudding dan de hele verdere nota. Voor de Nederlanders in het 
algemeen (en ook bij de stedelijke onderwereld zelf kunnen wij op grond van 
eigen waarneming rapporteren) geldt de Italiaanse mafia als de oervorm van 
georganiseerde misdaad en ook als het model dat men zou moeten volgen om 
mee te tellen. 

Georganiseerde misdaad is enerzijds iets van een ver verleden waarin 
het geweldsmonopolie van de Nederlandse staat nog niet overal (met name in de 
generaliteitslanden) was gevestigd of iets exotisch en van allochtone herkomst. 
Een curieuze illustratie van dat laatste vormt het leerboek voor de politie dat bij 
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onze Oosterburen is geschreven door Freiberg en Thanun (1992) over de 
Organisierte Kriminalitat die blijkt te bestaan uit geheime genootschappen en 
exotische bendes met hun fascinerende ceremonieen en rituelen. De gedachte dat 
de georganiseerde misdaad berust op een buitenlandse samenzwering heeft ook 
in de Verenigde Staten het zicht op wat werkelijk aan de hand is belemtnerd 
(Block, 1991). Bij de groothandel in drugs denken wij in Nederland aan 
Chinezen, Turken, Surinamers, Maroldcanen en Zuidamerikanen en dat is 
allemaal terecht, maar de grootse drugsorganisatie die tot voor kort was 
gedocumenteerd (die van Bruinsma, zie Middelburg, 1992) ging over een puur 
Hollandse bende. Het verschijnsel georganiseerde misdaad is kennelijk ook van 
onze tijd en van eigen bodem. Voor de groothandel in drugs is Nederland een 
belangrijk distributieland, zowel buitenlanders als Nederlanders zijn erin werk-
zaam (De Haan en Bovenkerk, 1996). 

In tegenstelling tot de mafia in zijn oervorm die was gebaseerd op 
afpersing, denken wij thans naar Amerikaans voorbeeld - de term georganiseer-
de misdaad is een Amerikaanse uitvinding - bij georganiseerde misdaad vooral 
en in de eerste plaats aan de handel in verboden goederen en diensten. In de 
Verenigde Staten ging het om de verkoop en fabricage van alcohol in de jaren 
twintig en thans gaat het om gokken, prostitutie en vooral drugs. Zolang zulke 
handel een bepaald niveau niet te boven gaat en aan niet anders voldoet dan aan 
de plaatselijke behoefte aan zulke middelen, ontstaat al gauw een modus vivendi 
tussen de lokale onderwereld en de plaatselijke autoriteiten (Skolnick, 1975) en 
de rest van de samenleving weet daar niet van of burgers lcunnen er via strategi-
sche vermijding voor zorgen dat ze er niet mee worden geconfronteerd. Het 
opportuniteitsbeginsel in het Nederlandse strafrecht, de beleidsbeslissing een 
bepaald delict niet te vervolgen en de typisch Hollands-nuchtere, hypocriete 
oplossing van het gedoogbeleid staan dergelijke modi vivendi eveneens toe. 
Weinig Nederlanders nemen er aanstoot aan zolang de uitbaters van prosititutie-
bedrijven hun actieradius beperken tot de rosse buurt, zolang het illegale 
gokhuis gevestigd blijft in een achterafstraatje en zolang de aanloop van het 
pand waarin drugs worden verkocht geen overlast oplevert voor de buurt. 

Dit verandert op het moment dat de handel in illegaliteit expandeert. 
Naarmate de klandizie toeneemt, breidt het territorium waarop het plaats vindt, 
zich uit en meer en meer mensen en ook instellingen krijgen ermee te maken. 
Potter (1994) beredeneert dat de handel in zulke goederen en diensten noodzake-
lijkerwijs niet onopgemerkt kan blijven. Bij grotere aanvoer van goederen 
worden zwaardere transportmiddelen ingezet en dat vraagt om inschakeling van 
legale bedrijven die over dergelijke middelen beschikken. Met enige regelmaat 
kan de krantelezer er kennis van nemen dat bij het oprollen van drugs-smokkel-
organisaties gebruik gemaakt blijkt te zijn van luchtlijnen en vlieghavens, van 
schepen en zeehavens en van vervoer over de grote weg door vrachttransportbe-
drijven. Uitbreiding van de business vraagt (bij de onmogelijlcheid om terug te 
vallen op bescherming van de overheid) toename van de particuliere bewaking 
en daarmee neemt de kans toe op geweldscriminaliteit. Het aantal moorden 
waarvan de politie met zekerheid weet dat ze berusten op liquidaties 'in het 
milieu' neemt in de jaren tachtig en negentig weliswaar niet spectaculair, maar 
toch gestaag toe. De afscherming van overheidsinterventie doet de kans toene-
men op corruptie en vanaf het ogenblik dat in het midden van de jaren zeventig 
corruptie was gesignaleerd bij de Amsterdamse politie weten we dat het ook hier 
kan voorkomen. Naarmate de georganiseerde misdaad in omvang en zichtbaar-
heid toeneemt, zien de opsporingsinstanties zich gedwongen aan dit probleem 
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veel meer aandacht te geven en dat geldt zeker na de alarmerende berichten 
over het toenemende aantal bendes dat volgens periodieke enquetes die zijn 
georganiseerde vanuit de Centrale Recherche Informatiedienst, sedert de helft 
van de jaren tachtig wordt gesignaleerd. Dit heeft aanleiding gegeven tot een 
verschijnsel dat Engelse criminologen 'moral panic' hebben genoemd (een 
reactie die disproportioneel is aan de aangetoonde feiten) en in een eerste poging 
om het op die manier te beschouwen hebben Beetstra en anderen (1995) laten 
zien dat er inderdaad sprake is van elkaar versterkende impulsen (die zogenaam-
de amplificatiespiralen vormen) van O.M. , de politie, de media, de politiek en 
de wetenschap om het onderwerp hoog op de politieke agenda te plaatsen. Het 
strafrecht wordt uitgebreid (bij voorbeeld met de pluk-ze-wetgeving), de politie 
gaat steeds verder in het toepassen van haar strafvorderlijke bevoegdheden waar 
weinig formeel en precies is geregeld en er wordt meer geld uitgetrokken om de 
georganiseerde misdaad terug te dringen. Dit geeft op zijn beurt weer verdere 
impulsen aan een soort wapenwedloop (McIntosh, 1978) die de georganiseerde 
misdaad steeds algemener bekend maakt. Criminele verbanden schermen zich 
tegenover de overheid af, zij intimideren politie en justitie met bedreigende 
prikacties (afluisteren van telefoons, diefstal van stukIcen uit het gerechtsgebouw 
en bij functionarissen thuis) en zij blijken in staat om veel geld uit te geven voor 
hun strafrechtelijke verdediging. Een aantal advocaten (niet alleen zij die in het 
strafrecht gespecialiseerd zijn, maar ook civilisten) raalct 'verwijtbaar betrokken' 
bij de georganiseerde misdaad. Binnen de sfeer van de georganiseerde misdaad 
en vooral de handel in drugs, worden grote sommen gelds verdiend en ook die 
worden zichtbaar buiten de beslotenheid van het milieu. De wederrechtelijk 
verlcregen vermogens worden voor een deel gebruilct ter investering van 
volgende criminele projecten, voor een deel worden zij naar het buitenland 
weggesluisd en voor een ander deel worden zij binnen Nederland aangewend om 
te investeren in de legale zakenwereld. Wanneer dat laatste het geval is, gaat de 
ontwiklceling van de georganiseerde misdaad als het ware een nieuwe fase in. 
Met zulke investeringen lcunnen zij delen van de zakenwereld manipuleren en 
beheersen en dat heeft een ontregelend effect die de hele branche waarin het 
voorkomt schade beroklcent. De belangrijkste reden om de georganiseerde 
misdaad op te sporen en te vervolgen verschuift. De intrinsieke slechtheid van 
de grondfeiten wordt minder belangrijk dan de urgentie om de legale 'bovenwe-
reld' vrij van invloed en controle door de onderwereld te houden. 

Bij nadere beschouwing blijkt de opkomst van de georganiseerde 
misdaad veel meer zichtbaar te zijn geworden dan we dachten. Andere op het 
eerste gezicht minder ernstige vormen van criminaliteit zijn ermee verbonden. 
De handel in drugs is op straat zichtbaar en buurtbewoners ervaren een pro-
bleem van de openbare orde rond drugspanden en sommige coffeeshops. De 
buurt wordt minder aantrekkelijk en de maatschappelijk meest weerbare bewo-
ners treklcen uit de verloedering weg. Criminele ondernemers kopen onroerend 
goed op in de buurt en vestigen een alternatief gezag. In een vergevorderd 
stadium lcunnen dergelijke plaatsen verworden tot 'no go'-areas waar de politie 
niet meer komt tenzij voorzien van een overweldigende overmacht. Ook de 
alledaagse of de zogenaamde kleine criminaliteit is ermee verbonden. Een 
minderheid van de omvangrijke categorie jongeren die zich daaraan bezondigen 
stijgt via een criminele carriere door tot in de georganiseerde misdaad. De 
zuigkracht die de handel in drugs op deze groep uitoefent is aanzienlijk. De 
winsten zijn relatief groot, de pakkans is naar verhouding gering, veel mensen 
staan moreel steeds meer neutraal (het Nederlandse drugsbeleid geeft daar 
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aanleiding toe) tegenover alles wat met drugs te maken heeft en voor veel 
kinderen uit kansarme milieus biedt een loopbaan in deze wereld een aanlokke-
lijk loopbaan-perspectief. 

In 1996 komt het rapport uit van de Parlementaire Conunissie Opspo-
ringsmethoden en in een bijlage rapporteert een groep van vier criminologen 
onder leiding van C. Fijnaut over aard en omvang van de georganiseerde 
misdaad in Nederland. Het beeld dat erin wordt geschetst is divers en genuan-
ceerd. Van misdaadorganisaties naar Amerikaans of Italiaans model blijkt amper 
sprake en Nederland speelt ook geen leidende rot als knooppunt voor internatio-
naal opererende misdaadsyndicaten zoals de Colombiaanse kartels, de Chinese 
triaden of de Italiaanse mafia. Er is at evenmin sprake van ver doorgevreten 
corruptie in de politiek en bij beroepsgroepen die een intermediererende rol 
vervullen in de contacten tussen de zogenaamde onder- en bovenwereld (advoca-
tuur, notariaat etc.). Maar tegelijkertijd is de georganiseerde misdaad toch 
zichtbaar geworden op de gebieden die we hier schetsmatig hebben aangeduid. 
Een omvangrijk overzicht van wat er mogelijk loos is in verschillende branches 
in de Nederlandse economie laat zien dat zich weliswaar veel criminaliteit aan 
laat wijzen, maar dat dit zelden te maken heeft met georganiseerde misdaad. Er 
zijn nochtans twee duidelijke uitzonderingen. De georganiseerde misdaad heeft 
zich belangen verworven in de horeca en voor het eerst is hier ook echt sprake 
van wat Amerilcanen racketeering noemen (zie 1.3) en de branche van het 
Nederlandse wegtransport wordt voor een deel geplaagd door organisaties die 
deze faciliteit nodig hebben voor hun sluilchandel. 

Dit rapport vormt een uitgebreide versie van het hoofdstuk in het 
bedoelde branche-rapport voor de Parlementaire Enquetecommissie over de 
bedrijfstak van het wegtransport. Het empirische deel is aangevuld met talrijke 
interview-fragmenten die elementen van het betoog moeten verduidelijken. Er is 
geen principiele reden waarom die pas op deze plaats worden gepubliceerd; de 
Parlementaire Commissie vaardigde de spelregel uit dat er in haar rapport geen 
citaten uit interviews zouden worden opgenomen. Belangrijker is echter de 
theoretische aanvulling 
. Het verslag van de criminologen voor de Parlementaire Commissie is buiten-
gewoon feitelijk en heel weinig reflexief. De theorie die bij het verzamelen van 
het empirische materiaal is gebruikt en ook het kader van interpretatie is 
grotendeels impliciet gebleven. In deze meer omvattende rapportage doen wij 
daartoe wel een eerste poging om die theorie wel uiteen te zetten. De bedoeling 
daarvan reilct verder dan het schetsen van een mogelijk interpretatiekader voor 
het onderzoek binnen de ene branche van het internationale wegtransport. De 
gehanteerde gelegenheidstheorie zou in beginsel tot uitgangspunt lcunnen dienen 
bij het onderzoek naar welke branche dan ook. Verder wordt kort verant-
woording afgelegd van de gehanteerde methode van onderzoek. Deze bestaat uit 
het vergaren van zoveel mogelijk materiaal uit uiteenlopende bronnen. De 
gevolgde eclectische werkwijze is typerend voor de kwalitatieve sociologische 
onderzoeksmethode. 

1.2 Be gelegenheidstheorie 

Op het eerste gezicht is de groei van de georganiseerde misdaad een wonderlijk 
verschijnsel. De welvaarts  in Nederland is na de oorlog reusachtig gegroeid, de 
inkomensverschillen zijn genivelleerd en er is een verzorginisstaat ingericht. De 
criminologische thermal .' die de oorzaak van misdadigheid zoeken in absolute 
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of relatieve deprivatie hebben ons weinig aan verklaring te bieden. De wetgever 
heeft een omvangrijk en steeds verfijnder stelsel van recht en regelgeving 
bedacht, de politie functioneert doelmatiger dan ooit tevoren en de gevangenis-
capaciteit is in het laatste decennium verdubbeld. Eigenlijk biedt geen van de 
standaard-criminologische theorieen een goede verklaring. Er lopen niet opeens 
veel meer gestoorde personen, gebreldcig opgevoede teen-agers en volwassenen 
rond die de toename en de opkomst van specifiek deze vorm van criminaliteit 
lcurmen verklaren. Vanuit het labelling-perspectief kan men alle aandacht 
afschilderen als de constructie van een misdaadprobleem dat ons uit de Verenig-
de Staten is opgedrongen of aangereikt, maar het feitelijke bewijsmateriaal is te 
overdonderend om dat geredelijk vol te kunnen houden. De poging die Gottfred-
son en Hirschi (1990) in hun grote studie over de alomvattende controletheorie 
ondernomen, om ook de georganiseerde misdaad en de criminaliteit van 
bedrijven en instellingen op het conto te schrijven van een gebrek aan zelfbe-
heersing van de leiders en directeuren, doet licht potsierlijk aan. Het is hier niet 
de plaats om de onmacht van de gangbare criminologische theorieen veel bij te 
dragen aan inzicht in de georganiseerde misdaad, breed uit te meten. Zo veel 
kan wel gezegd: ze lcunnen verklaren waarom bereidwillige daders voorhanden 
zijn en tot op zekere hoogte ook uit welke bevolkingscategorieen die stammen, 
de criminologische theorie zegt weinig over de vraag waarom de misdaad de 
georganiseerde vorm aarmeemt en waarom het onder bepaalde historische 
omstandigheden opkomt of weer verdwijnt. 
In dit onderzoek willen we ons echter laten leiden door een betreldcelijk nieuwe 
en nog niet zeer ontwilckelde criminologische theorie die de gelegenheidstheorie 
wordt genoemd. Van Dijk (1991) heeft zich in ons land ontpopt als pleitbezor-
ger van het gezichtspunt dat de misdaad toeneemt bij het groter worden van de 
kans daartoe. De vermogenscriminaliteit daalt niet bij toenemende welvaart, 
maar stijgt juist. Deze theorie is tot nu toe vooral uitgangspunt geweest voor 
onderzoek naar de kleine of veelvoorkomende criminaliteit, maar er is geen 
reden om niet te onderzoeken of we er ook in geval van de georganiseerde 
misdaad jets aan hebben. Wanneer men aan dispositietheorie - welke individuen 
en groepen worden door welke lcrachten gedreven om criminaliteit te plegen? - 
minder aandacht schenkt en de aandacht richt op de objectieve groei van de 
gelegenheid misdaad te plegen, wordt de globaal aangegeven ontwildceling 
duidelijker. Dat meer wetten en regels niet helpen, maar de kans op overtredin-
gen juist doen toenemen, is een inzicht dat eigenlijk al sedert Beccaria dat in de 
18e eeuw zo opschreef, bekend is. Het steeds ingewildcelder gebouw van 
nationale regelgeving en vooral ook van Europese en internationale regels, 
maken steeds meer economische handelingen lucratief. Voorbeeld van het 
eerste: het verbod op de fabricage van en de handel in drugs levert even grote 
winstmogelijkheden als het verbod op de verkoop van alcohol tijdens de 
drooglegging in Amerika. Thans zal het fabriceren van drugs die nog moeten 
worden uitgevonden (designer drugs) strafbaar worden gesteld. Dit vormt geen 
ontmoediging, maar stelt juist een premie op die uitvinding. Voorbeeld van het 
tweede: de Europese regelgeving en subsidiepolitiek bedoelen het economische 
verkeer te ordenen en ongelijkheden te verminderen, maar zij vormen tegelijker-
tijd een schier onuitputtelijke bron van fraude en diefstal. 
De twee hoofdhypothesen die uit de gelegenheidstheorie kunnen worden 
afgeleid, luiden: de georganiseerde misdaad neemt toe met de economische 
ontwildceling en de georganiseerde misdaad stijgt bij de afname van de effectivi-
teit van overheidsbeheersing. Uit deze twee hypothesen kan een reeks meer 
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precieze veronderstellingen worden afgeleid. Bij voorbeeld: de georganiseerde 
misdaad neemt toe naarmate de economische ontwilckeling een meer gedifferen-
tieerd produktieapparaat vergt, het technologische niveau van de produktie 
stijgt, wanneer deze meer afhankelijk is van internationale taakverdeling 
enzovoort. En: de georganiseerde misdaad neemt toe met de introductie van 
meer regels en wetten, met de verinternationalisering van die regels, met de 
afname van de legitimiteit van de overheid die het gevolg is van de afstand tot 
burgers die wordt geschapen door toename van de overheidsbureaucratie 
enzovoort. De georganiseerde misdaad zal ontstaan op at die plaatsen waar 
produlctie- en andere economische problemen ontstaan en daar waar de regelge-
ving en de economische werkelijkheid niet op elkaar aansluiten. In het spraakge-
bruik van Block & Chambliss (1991): daar waar contradicties voorkomen. 
In haar eenvoudigste vorm (Cohen & Felson, 1979) voorspelt de gelegen-
heidstheorie (opportunity theory) criminaliteit daar waar: 
• een gemotiveerde daderpopulatie voorhanden is 
• effectieve controle ('capable guardians') ontbreekt 
• en zich de gelegenheid tot criminaliteit voordoet. 

In de toepassing van deze theorie beschouwt men de aanwezigheid van 
een gemotiveerde daderpopulatie gewoonlijk als gegeven. Men kan in het geval 
van georganiseerde misdaad bij voorbeeld stellen dat de omvang van de prostitu-
tie wordt bepaald door de vraag (wie hem wil leren kennen zal het aantal 
alleenstaande of alleengaande - gastarbeiders bij voorbeeld - mannen tellen en de 
seksuele mores bestuderen) en niet door het aanbod van vrouwen en mannen die 
bereid zijn commerciele selcs te leveren. Of dat de omvang van de handel in 
drugs wordt bepaald door het aantal gebruikers en hun behoeften. Dit is 
evenwel te eenzijdig. Door reclame te maken, aantrekkelijke voorwaarden aan 
te bieden of te 'pushen' zou men het aanbod wel degelijk lcunnen vergroten en 
daarmee de aantrekkelijkheid om dader te worden. De illegale economie 
verschilt in dat opzicht weinig van de legale. Sommige groepen of categorieen 
van bevolking lopen bovendien een grotere kans om met de 'opportunities' in 
aanraking te komen waar het in deze theorie om draait, dan anderen. Etnische 
minderheden lcunnen bij voorbeeld een brug slaan tussen de grote criminaliteit 
in hun landen van herkomst en afnemers in het nieuwe land. Heroine komt 
onder andere Nederland binnen via Turken en Koerden, cocaine via Surinamers 
en Zuidamerikanen, soft drugs via Maroklcanen. 

Bij controle kan men in het geval van de georganiseerde misdaad 
denken aan de beheersfuncties van het staatsapparaat. Georganiseerde misdaad 
ontstaat en neemt toe daar waar de effectieve beheersing door politie, alle 
andere inspecties afneemt. Dat kan gebeuren door een overmaat aan regelgeving 
die feitelijk niet meer gecontroleerd kunnen worden (milieuwetgeving, EEG-
regelingen etc.), door gebrek of verlies aan legitimiteit van de overheid en nog 
veel meer. Een factor die in de Verenigde Staten tot de bloei van de georgani-
seerde misdaad heeft bijgedragen is bij voorbeeld de ornstandigheid dat de 
overheid het monopolie op geweld (vgl. particulier wapenbezit) nooit in handen 
heeft gelcregen. De groei van de georganiseerde misdaad in Oost-Europa staat in 
direct verband met de allesomvattende crisis binnen de staatsapparaten. Bij het 
onderzoek naar de georganiseerde misdaad behoort de effectiviteit van bij 
voorbeeld de opsporing door de politie in de beschouwing te worden betroklcen. 
Nu de gelegenheid zelf. 
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1.3 Branches 

In welke economische sectoren en typen van bedrijvigheid zou men de grootste 
kansen voor de georganiseerde misdaad aan lcunnen treffen? Het nuvolgende is 
een iets gewijzigde en aangevulde versie van een deel van de inleiding die wij 
schreven ter inleiding van het branche-rapport in het criminologische deel van 
het verslag van de Parlementaire Enquetecommissie. Laten we beginnen iets te 
zeggen over de wijze waarop de infiltratie van de georganiseerde misdaad in het 
bedrijfsleven plaats kan vinden. Met Martens (1986) onderscheiden we twee 
hoofdvormen van mogelijke betreldcingen tussen de georganiseerde misdaad en 
het bedrijfsleven. Deze relatie kan parasitair van aard zijn wanneer de eerste 
uitsluitend profiteert en de betroldcen bedrijven tot slachtoffer maakt. Zij kan 
echter symbiotisch zijn en dan profiteren beide partijen ervan door samen te 
werken. Dit alles moet worden afgezet tegen typen van criminaliteit waarbij het 
bedrijfsleven betroldcen kan zijn: witte-boorden-criminaliteit in de zin dat 
individuele hooggeplaatste figuren in het bedrijf zich ten eigen bate verrijken, en 
corporate crime of organisatiecriminaliteit wanneer leden van een gerespecteerde 
en bonafide organisatie misdrijven, individueel of groepsgewijs, plegen binnen 
het kader van de uitoefening van organisatorische taken (Van de Bunt, 1992, p. 
6). In beide gevallen wordt de georganiseerde misdaad daar als aparte instantie 
buiten gehouden en deze vormen van misdaad vallen om die reden buiten ons 
onderwerp. 

De eenvoudigste vorm van parasitisme is afpersing door 
criminele groepen van het bedrijfsleven door middel van dreiging met geweld of 
door ontregeling van het produktieproces. Afpersing kan incidenteel voorkomen 
(bijvoorbeeld bij produlctafpersing), maar het gaat hier om een systematische 
criminele activiteit over een langere periode. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake 
zijn wanneer misdadige organisaties op vaste basis 'straatbelasting' verlangen 
van ondernemers die opereren binnen het territorium dat zij als het hunne 
beschouwen. Nieuwgevestigde horeca-ondernemers worden in verschillende 
Nederlandse steden wel bezocht door organisaties die dwingend aanbieden om in 
dit gebied de bescherming van de openbare orde voor hun rekening te nemen. 
Dit geschiedt tegen regelmatige betaling en met het doel moedwillige vernieling 
te voorkomen. Andere vormen van systematische afpersing zijn fraude ten koste 
van de onderneming of systematische oplichting van verzekeringsmaatschappij-
en. Ingewikkelder zijn vormen van afpersing die in de Verenigde Staten racke-
teering worden genoemd. Doorgaans heeft de criminele organisatie een vitale 
schakel in handen gekregen in de sfeer van toeleverende bedrijven en eist zij 
een exuberante vergoeding voor verdere levering. Berucht zijn cementfabrieken 
zonder welke het bouwbedrijf niet verder kan werken of manipulatie van 
plaatselijke vakbonden zonder welke de werknemers niet op komen dagen. Door 
middel van racketeering brengt de georganiseerde misdaad niet een of enkele 
bedrijven onder haar controle, maar een gehele branche. Op deze wijze wordt 
de georganiseerde misdaad een factor van politieke en economische betekenis. 
We onderscheiden daarom verschillende gradaties van parasitaire verwevenheid: 
afpersing als incident, als systematische activiteit, en als strategisch middel om 
een hele bedrijfstak onder controle te brengen. 

Indien het bedrijfsleven en de onderwereld samenspannen in de 
vorm van een incidentele of duurzame symbiose, kan het initiatief uitgaan van 
een van beide partijen. Het initiatief gaat uit van het bedrijfsleven wanneer een 
directeur of directie uit bedrijfsproblemen tracht te raken door de hulp in te 
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roepen van de plaatselijke mob (onderwereld). Als hun legale kredietmoge-
lijkheden uitgeput zijn, lcunnen ze in deze sfeer tegen woekerrente kapitaal 
krijgen (loan sharking); als zij de concurrent uit willen schakelen lcunnen zij 
zich tot een organisatie wenden die bereid is bedrijfsspionnage te plegen of 
intimiderend op te treden; als ze de winst weer op peil willen brengen lcunnen 
zij zich wenden tot smokkelorganisaties en hun infrastructuur ter beschikking 
stellen. Het initiatief komt van de andere kant als de georganiseerde misdaad 
automobielbedrijven vraagt wagens te huren op grond van voor haar gunstige 
lease-contracten; als zij horeca-gelegenheden uitzoekt als plaats van samenkomst 
of als plek om drugs te verkopen; als zij van bedrijven vraagt opslagruimtes ter 
beschikking te stellen om gesloten of gesmoklcelde waar te verbergen; als zij 
uitzoekt welke transportbedrijven zodanig in financiele moeilijkheden verkeren 
dat zij zijn over te halen bij de smokkel van wapens, drugs of mensen te helpen. 
Bedrijven in moeilijkheden kunnen zich geconfronteerd zien met "aanbiedingen 
die je niet lcunt weigeren", maar ook ondernemers die moreel zwak in hun 
schoenen staan en die hun wel renderende bedrijf om reden van extra winst, 
macht of prestige willen zien groeien, lcunnen voor de verleiding bezwijken. 
Een symbiotische relatie kan ontaarden in de volledige controle van een bedrijfs-
tak door de georganiseerde misdaad en kan een machtsfactor van betekenis 
worden. Hier zijn dezelfde drie gradaties van verwevenheid te onderscheiden: 
eenmalige samenwerking, langdurige symbiose, en het controleren van een hele 
bedrijfstak. 

Parasitaire en symbiotische relaties kunnen in elkaar overgaan. 
Een misdaadorganisatie die zich ten koste van een aantal bedrijven of een hele 
bedrijfstak heeft verrijkt, kan besluiten met die bedrijven mee te doen en later 
zelfs geheel legaal te gaan werken. Dat laatste is in de Verenigde Staten vele 
malen aangetoond, maar in Nederland nog niet hoezeer de criminologische 
onderzoekers voor de Parlementaire Enquetecommissie daar ook naar hebben 
gezocht. De symbiotische relatie gaat gemaldcelijk over in een parasitaire 
wanneer de belangen van beide partijen op korte termijn overeenstemmen, maar 
niet op lange termijn. Een legale ondernemer tracht zijn bedrijf in stand te 
houden, winst te maken en zijn personeel in dienst te houden. Het doel van de 
criminele organisatie is zo veel mogelijk geld te verdienen en wordt daar niet 
gehinderd door overwegingen van continulteit en moraliteit. Deze overweging 
speelt op het niveau van de gehele bedrfifstak. Samenwerking met de georgani-
seerde misdaad kan een aantal bedrijven van de ondergang behoeden of bedrij-
ven aan superwinsten helpen: dit veroorzaakt altijd oneerlijke concurrentie en 
verstoring van het marktmechanisme en dat maakt de concurrentiepositie van de 
branche als geheel, zowel ten opzichte van andere soortgelijke branches als ten 
opzichte van dezelfde branche in het buitenland, op de lange termijn zwaldcer. 

Wij gaan bij onze redenering uit van het principiele verschil 
tussen bona fide ondernemers en misdaadondernemers. De bona fide onderne-
mers beogen winstbejag volgens de regels die in de betreffende economische 
sector gelden. De misdaadondernemers richten bedrijven op om winst te maken 
door de regels te overtreden. De scheidslijn tussen beide typen is in de praktijk 
niet altijd maldcelijk aan te geven. Enkele Amerikaanse onderzoekers relativeren 
het onderscheid dan ook (Smith, 1991). Niettemin kan men in theorie volhouden 
dat sprake is van een continuilm. Aan het ene uiterste staat de strikt legaal 
werkende ondernemer; daarna volgt de ondernemer die in beginsel legaal werkt 
maar die zich voor een deel van zijn activiteiten verlaat op de georganiseerde 
misdaad; dan volgt de ondernemer die zijn firma heeft opgezet met de bedoeling 
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illegaal te werken, maar die een legale façade voert; en tenslotte zijn er onder-
nemers die geheel illegaal opereren. 

Alvorens in te gaan op de vraag of het Nederlandse bedrijfsle-
ven bij de georganiseerde misdaad betroldcen is, moeten we de vraag stellen 
welke belangen de georganiseerde misdaad hierbij kan hebben. We onder-
scheiden er vier. (1) De faciliterende functie. Legale bedrijven kurmen in 
technische zin worden gebruikt in faciliterende zin. De transportondernemer 
biedt internationale vervoersmogelijkheden, het automobielbedrijf heeft moge-
lijkheden om gestolen auto's 'om te katten', enzovoort. (2) De legitimerende 
functie. Legale bedrijven bieden een façade voor illegale activiteiten. Het 
bedrijfsterrein, de bedrijfsgebouwen en de gehele bedrijvigheid bieden de 
mogelijkheid onopgemerkt te opereren. De administratie biedt de mogelijkheid 
transacties te legitimeren. (3) De witwasfunctie. Legale bedrijfsactiviteiten, de 
geldstromen die daardoor worden gegenereerd en het papierwerk dat dit 
oplevert, biedt de mogelijkheid een legale bron aan te wenden voor illegaal 
verkregen vermogen. (4) De spenderende functie. Legale bedrijven bieden de 
mogelijkheid om de revenuen van criminele activiteiten te spenderen. Dit geldt 
voor de 'uitbundige levensstijl' seksbedrijven, casino's, garage's, juweliers en 
voor onroerend- firma's (het aannemingsbedrijf, enzovoort). 

De gedachte dat het bedrijfsleven in Nederland geInfiltreerd zou lcunnen zijn 
door de georganiseerde misdaad of daarmee op een andere manier banden zou 
onderhouden, is nieuw. In de Verenigde Staten zijn zulke relaties feitelijk lang 
geleden vastgesteld. Zeer veel thans gerenonuneerde bedrijven en ook aanzien-
lijke captains of industry zijn de erfgenamen van leiders in de georganiseerde 
misdaad. De groei van het moderne industriele kapitalisme vanaf het einde van 
de negentiende eeuw, bood de georganiseerde misdaad de mogelijkheid geld te 
verdienen aan de marktregulering. Abadinsky (1990) wijdt in zijn tekst over de 
georganiseerde misdaad een heel hoofdstuk aan de Amerikaanse "Robber 
Barons" die hij ziet als de voorloper van de moderne georganiseerde misdaad in 
dat land. Hetzelfde argument wordt ook wel gebruikt om de onstuimige ontwik-
keling van de Russische mafia te verklaren. Illustere grootindustrielen klommen 
omhoog met behulp van de mob die met geweld tegen concurrenten hun 
monopolieposities effectueerden, die met intimidatie van de werlcnemers rust 
forceerden aan de onderhandelingstafel van kapitaal en arbeid en die grote delen 
van de vakbeweging beheersten. De geschiedenis van het Nederlandse bedrijfs-
leven lijlct daar niet op. De industrie ontwilckelde zich langzamer en de vakbe-
weging is niet door de georganiseerde misdaad genfiltreerd. Naar verhouding 
hebben de ondernemers zich correct gedragen. Veel grondleggers van het 
Nederlandse bedrijfsleven hadden wel jets op hun kerfstok als het ging om de 
arbeidsvoorwaarden (Regout, Scholten) of de manier waarop zij vreemde 
markten penetreerden (Philips, Shell), maar zij wendden zich nimmer tot de 
onderwereld om hun belangen te verdedigen. De bedrijfsgeschiedenissen van 
Wennekes (1989, 1993) van de grote ondernemingen in Nederland, hebben 
zoiets niet aangetoond. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft geen criminele 
traditie. 

Dit zou echter wel eens lcunnen zijn veranderd. We lcunnen nu 
ten minste zeggen dat het bedrijfsleven van nu heel wat gecompliceerder en veel 
minder doorzichtig is dan zeg 20 jaar geleden. Dit biedt mogelijkheden. Verder 
is het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer gentegreerd in de wereldeconomie 
en er worden zaken gedaan met landen die een uitgekristalliseerde georganiseer- 
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de misdaad kennen. Voorts heeft de overheid veel regels ontworpen, en wordt 
de economie gereguleerd door internationale regelgeving. Dit levert meer 
mogelificheden op die regels te overtreden en het biedt criminele organisaties 
meer mogelijkheden aan welbewuste overtreding van die regels te verdienen. 
Voorts worden bedrijven gezocht voor het witwassen en investeren van de grote 
sommen geld die door de handel in illegale goederen en diensten worden 
gegenereerd. Deze lijst is alles behalve uitputtend, maar de kans dat het 
bedrijfsleven betrokken raakt is toegenomen. 

In welke branches en sectoren kunnen we de druk of de verlok-
king van de georganiseerde misdaad het eerst verwachten? Onze keuze is in de 
eerste plaats praktisch bepaald door alarmerende berichten in de pers of in de 
wetenschap. Van deze lijst hebben we enkele bedrijfstaklcen verwijderd omdat 
hun betroldcenheid in andere onderzoeksrapporten aan de orde komt. We hebben 
bedrijfstakken op het oog die weliswaar legaal zijn, maar die in moreel opzicht 
birmen het bedrijfsleven een aparte positie innemen, zoals prostitutie, pomogra-
fie en gokken. Deze activiteiten zijn in tegenstelling tot de Verenigde Staten en 
veel andere landen in Nederland niet geheel verboden. Niettegenstaande 
pogingen van brancheverenigingen de slechte reputatie van zich af te schudden, 
komen we daar leden van criminele organisaties tegen. In dit rapport gaat het 
echter om de vraag in hoeverre bonafide sectoren in de economie nu te maken 
krijgen met de georganiseerde misdaad. Wij voeren de volgende argumenten aan 
voor onze selectie van de te onderzoeken branches. We kunnen aansluiten bij 
het rapport dat is vervaardigd voor de President's Commission on Organized 
Crime aan het einde van de jaren tachtig (Edelhertz en Overcast z.j., 72). Aan 
een panel van professionele deslcundigen vroegen de auteurs in welke branches 
zij infiltratie verwachtten. De grootste bleken te zijn: voeding en drank (hore-
ca), de bouwnijverheid, de legale gokindustrie (Las Vegas, paardenrennen), de 
afvalindustrie, clubs en hotels (prostitutie), de autobranche en de kledingconfec-
tie. Grotendeels zijn dit dus de branches die wij in Nederland hebben onder-
zocht, met uitzondering van de clubs en de hotels. Wij onderbouwen onze 
selectie van de branches met de volgende vijf (speculatieve) veronderstellingen: 
(a) Het gaat in de meeste gevallen om branches waarmee leden van crimine-
le organisaties technisch en financieel vertrouwd zijn. De bouwnijverheid, de 
automobielbranche, de horeca en het transportwezen liggen binnen het gezichts-
veld en de betrolcken misdadigers beschilcken vaak over persoonlijke netwerken 
die binnen deze bedrijven doordringen. Ze kennen de technische faciliteiten die 
de bedrijven kunnen bieden en de mogelijkheden om geld wit te wassen. Kermis 
over deze sectoren behoort tot het sociaal en cultureel kapitaal van de sociale 
klasse waar de georganiseerde misdaad uit voorkomt. 
(b) Het gaat om sectoren die een lage drempel van toetreding kennen. Er 
zijn weinig diploma's vereist om als zelfstandig ondernemer te beginnen en het 
is niet moeilijk om iemand met de benodigde papieren als zaakwaarnemer of 
'katvanger' op die plaats neer te zetten. Voorts is het niet moeilijk om financie-
ring te vinden voor de start van zulke bedrijven. 
(c) Net zijn meestal branches die naast enkele grotere bedrijven een 
heleboel kleine ondernemingen kennen en die zijn steeds verwilckeld in harde 
onderlinge concurrentie. De continuiteit is lang niet altijd verzekerd omdat zij 
deel uitmaken van ketens van economische activiteiten die zij niet kunnen 
beheersen. Meestal betreft het kleine bedrijven die lcurmen rekenen op .  de 
loyaliteit van hun personeel. Voorts zijn het bedrijfstakken waar veel cash geld 
omgaat. Dit biedt mogelijkheden activiteiten en inkomsten niet in de administra- 
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tie op te nemen. 
(d) Het gaat soms om economische sectoren waar (nog) weinig is geregeld, 
waar de regels gecompliceerd zijn, tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar. 
Slechte regelgeving is vaak een symptoom van niet-opgeloste economische, 
sociale en technische problemen. Dit geldt in hoge mate voor de relatief jonge 
afvalverwerkingsbranche waar de technische normen vaak te scherp zijn 
geformuleerd. Ook geldt het voor de horeca-sector in birmensteden waar het 
probleem van de openbare orde niet onder controle is. Het geldt voor economi-
sche sectoren die zonder het inschakelen van goedkope illegale arbeid niet 
lcunnen voortbestaan. Bovenlcerk (1992) heeft beredeneerd dat de georganiseerde 
misdaad vaak op korte termijn problemen oplost en ook dat zij een oplossing op 
langere termijn in de weg staat omdat zij belang heeft bij het voortbestaan van 
het probleem. Sectoren die kampen met slechte regelgeving lcunnen de neiging 
vertonen zich van de buitenwereld af te sluiten om de controle moeilijk te 
maken. In de woorden van Sally Falk Moore (1978) vormen zij een "semi-
autonoom sociaal veld" en zij illustreert dit met het empirische voorbeeld van de 
Newyorkse textielbranche die lange tijd door de georganiseerde misdaad is 
beheerst. 
(e) Tenslotte is er een factor waar waarschijnlijk alleen criminologen op 
komen. Sommige branches zijn veelvuldig slachtoffer van vormen van kleine en 
grote criminaliteit. Dit kan normovertredend gedrag in de hand werken indien 
men de overtuiging heeft dat de overheid niet ten gunste van het slachtoffer 
optreedt. Een simpel voorbeeld: nadat twee maal of drie maal iemands fiets is 
gestolen en de politie niet meer doet dan de aangifte opnemen, kan de gedupeer-
de er gemaldcelijk toe overgaan zelf ook een fiets te stelen. De café-baas die 
tevergeefs de politie belt als er stennis is in zijn zaak of zelfs zijn vergunning 
dreigt te verliezen als hieruit blijkt dat hij de orde in zijn bedrijf niet kan 
handhaven, komt in de verleiding wat paar potige types aan te treldcen of in zee 
te gaan met een portiers-service. Aan de Universiteit van Twente heeft Van 
Schie (1996) onder supervisie van Wiegman zich met deze kwestie bezig 
gehouden. Nu gaat het in zijn rapport over de reactie van individuele personen 
op slachtofferschap, maar er bestaat eigenlijk geen reden om het zelfde mecha-
nisme niet te verwachten bij directeuren van bedrijven. 

De redenering die wij in dit rapport ontvouwen, volgt de logica van de gelegen-
heidstheorie. De branche van het wegtransport voldoet ten minste aan de vier 
genoemde kenmerken. Een deel van het personeel is aflcomstig uit dezelfde 
sociale laag waar ook de uitvoerders van de georganiseerde misdaad uit aflcom-
stig zijn en deze laatsten hebben gemaldcelijk toegang tot netwerken die tech-
nisch en financieel met de branche vertrouwd zijn. Voor deze branche lcunnen 
we er nog aan toevoegen (zie hieronder waar het gaat om bedrijfscultuur) dat in 
deze branche het type van de 'vrije jongen' veel voorkomt en dat hebben zij met 
de georganiseerde misdaad gemeen. Het gaat, zoals we verder op zullen zien, 
om een sector waar de toetredingsdrempel de laatste paar jaar steeds lager is 
geworden. Er is in de branche een laag echelon van kleinere bedrijven die 
gewildceld zijn in een harde strijd om concurrentie en overleven. Er heeft zich 
ingrijpende veranderingen voorgedaan in de regelgeving in de branche. Uit een 
speciaal hoofdstukje daarover blijkt dat de branche-organisatie zich zelf wel 
bewust is van slachtofferschap en ook dat men hiertegen maatregelen neemt. 
Mag men op grond van deze branchekenmerken nu concluderen dat de georga-
niseerde misdaad toe zal slaan? Nee natuurlijk, er zijn meer aanwijzingen nodig. 
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Die vinden wij in politieberichten dat bij de ontmanteling van criminele organi-
saties in enkele gevallen betroklcenheid van transportondernemingen of individu-
ele chauffeurs is vastgesteld. Er zijn onthullingen geweest over de betrokkenheid 
bij Euro-fraude en BTW-carrousels. Verder blijkt uit de omstandigheid dat er 
nogal wat Nederlandse chauffeurs wegens het smoldcelen van drugs in het 
buitenland zijn gearresteerd dat ook sluikhandel voorkomt. Dit onderzoek dient 
ertoe zo goed als mogelijk is te bepalen wat er in de branche aan zware crimina-
liteit voorkomt en in welke mate dit het geval is. De meeste ruimte in de 
beschrijving wordt echter ingenomen door een beschrijving van de branche zelf 
en de gelegenheidsstructuur die zij biedt. Het is onze ambitie om een dergelijke 
beschrijving als eerste poging en voorbeeld voor zo'n analyse te presenteren. Op 
de lezer maakt deze redenering wellicht de indruk van een nogal lange aanloop 
om een naar verhouding kleine sprong te nemen om aard en omvang van de 
georganiseerde misdaad vast te stellen. Dit is het resultaat van de hier gekozen 
aanpak en presentatie. 

1.4 De methoden van onderzoek 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een veelheid aan onderzoelcsmethoden 
die op eclectische wijze worden samengevoegd. Met ieder van de methoden 
wordt een ander aspect van het probleem belicht, waardoor de validiteit van de 
onderzoeksmethoden wordt vergroot. Maar de resultaten overlappen elkaar tot 
op zekere hoogte ook, waardoor een beeld van de betrouwbaarheid wordt 
verkregen. Zowel validiteit als betrouwbaarheid worden dus nagestreefd via de 
procedure die door methodologen wel triangulatie wordt genoemd (zie bijv. 
Smaling, 1992). Er is, ten eerste, studie gemaakt van lcranteberichten over de 
transportbranche in het algemeen en criminaliteit daarbinnen in het bijzonder. 
Een speurtocht naar specifieke wetenschappelijke literatuur over georganiseerde 
misdaad en de branche van het wegvervoer leverde niets op. We hebben, ten 
tweede, de bladen die de branche zelf uitgeeft uitvoerig geraadpleegd om inzicht 
te krijgen in de problemen die er spelen en de manier waarop men naar oplos-
singen zoekt. In deze organen wordt het onderwerp criminaliteit eigenlijk alleen 
aangesneden in een context van verzekering en preventie; de ondernemer is dan 
slachtoffer. Over illegale activiteiten waarbij ondernemers zelf als dader 
optreden, wordt in alle talen gezwegen. Het is overigens niet eenvoudig om hier 
ongekleurde informatie te vinden, maar dat mogen we misschien ook niet 
verwachten van organisaties die de belangen van hun leden behartigen. We 
komen meer objectieve informatie wel tegen - en dit is onze derde wijze van 
benaderen - in economische rnaand- en jaaroverzichten en de jaarverslagen van 
verschillende vervoersinstellingen (NEA, NIWO, KNV, TLN, FENEX), in 
publilcaties van verzekeringsrnaatschappijen, werlcnemersorganisaties en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Een vierde manier van materiaalverzamelen ligt in beginsel bij crimino-
logisch onderzoek het meest voor de hand: de studie van politiemateriaal. We 
verkeerden in 1995 in de gelukkige omstandigheid dat een van ons die als 
rapporteur optrad voor de Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmetho-
den, inzage kreeg in de dossiers over concrete zaken die normaal gesproken 
voor beoefenaren van de wetenschap - en trouwens ook voor onderdelen van de 
politie die dat materiaal zelf niet hebben 3 gegenereerd! - gesloten blijven. 
Bovendien hebben we via deze weg toegang gehad tot rechercheurs, ook bij 
bijzondere politiediensten zoals de FIOD en de CRI, die betroklcen zijn geweest 
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bij strafrechtelijk onderzoek waarbij transportondernemingen betrokken waren. 
Er bestaat een algemene analyse van het probleem bij de CRI en in alle 538 
dossiers over strafzaken die de onderzoekscommissie Fijnaut van de verschillen-
de korpsen toegezonden had gekregen was er in een geval expliciet aandacht aan 
besteed. Verder kwamen we verwijzingen naar criminele betroklcenheid tegen in 
de dossiers van 30 zaken. Voorts hebben wij via deze weg toegang gehad tot 
CID-documenten waarin transporteurs werden genoemd. Omdat we protocollair 
zijn gebonden aan geheimhouding van de afzonderlijke stuklcen en ook waar we 
geen gebruik konden maken van informatie over lopend strafrechtelijk onder-
zoek zonder opsporingsbelangen te schaden, zien we ons gedwongen het 
wetenschappelijke gebod van het communalisme (het delen van het feitenmate-
riaal met collega's zodat controle mogelijk is) te overtreden. Dit is overigens 
een probleem waarmee alle criminologische onderzoekers voor de Enquetecom-
missie mee kampen en het levert een beperking op van externe betrouwbaar-
heid: het materiaal laat zich niet controleren door wetenschappelijke 'peers'. 

De vijfde ingang tot gegevens bestond uit een interview-ronde bij 
ondernemers in deze branche zelf. Anders dan de politie die zich normaal 
gesproken beperkt tot het horen van ondernemers waartegen verdenking van 
strafbare feiten bestaat, kozen wij welbewust ook een aantal bona fide onderne-
mers uit voor een vraaggesprek. We gingen ervan uit dat zij aan het onderzoek 
mee wilden doen omdat juist zij er belang bij hebben dat het probleem van het 
slechte imago van de branche en de oneerlijke concurrentie die criminele 
ondernemers opleveren, aan de orde wordt gesteld. Het RIF-team van de 
Amsterdamse politie heeft ook al eerder met deze benadering succes gehad bij 
het analyseren van fraude-problemen zoals in de taxi-wereld. Toch hebben we 
enkele weigeringen moeten incasseren van ondernemers die dit anders beoor-
deelden en die in een enkel geval misschien ook wel vreesden voor represailles 
als zij te loslippig zouden zijn. We bezochten zo zes transportondernemers (vijf 
internationale vervoerders en een nationaal opererende transporteur) en spraken 
met vijf chauffeurs die (in het buitenland) gedetineerd waren geweest in verband 
met de smoldcel van drugs. Dit aantal is niet zo hoog, maar het eenvoudige 
criterium is dat we er transporteurs bij hadden die op de risico-landen reden 
(Turkije, Maroldco, Oost-Europa) en dat wij al snel niets nieuws meer te horen 
kregen. Hier konden we al snel spreken van verzadiging van de steekproef. 
Over de modus operandi wist men veel te vertellen, maar individuele onderne-
mers bleken niet in staat om de omvang van het probleem te overzien. Repre-
sentatief kon deze kleine groep uiteraard niet zijn, maar dat was ook niet nodig. 
Deze insiders bleken (met name plaatselijk) goed op de hoogte van wat zich in 
dit opzicht in de branche afspeelt en dat leverde eigenlijk meer inzicht op dan de 
documentatie van de politie tot nu toe. Bij deze methode stuitten we overigens 
op twee problemen van meer algemene aard die het vermelden waard zijn omdat 
andere onderzoekers die bij branche-onderzoek van triangulatie gebruik willen 
maken, er eveneens mee te maken kurmen lcrijgen. Het eerste probleem is dat 
we soms de indruk hadden dat ondernemers hun collega's om concurrentie-
overwegingen welbewust in een kwaad daglicht stelden. Het was niet altijd 
mogelijk de waarde van de mededelingen te bepalen en in bij enkele onzekere of 
althans onlogisch schijnende details hebben we besloten de informatie niet te 
rapporteren. Het tweede probleem bestond eruit dat twee van de ondervraagde 
ondernemers ten minste wel eens zelf verdacht waren geweest. We konden dit 
openlijk aan de orde stellen als er in het openbaar publiciteit over was geweest. 
Moeilijker zou het zijn om met politiele of justitiele kennis gewapend het 
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vraaggesprek te beginnen. Nog afgezien van de ethische kant van de zaak (men 
treedt de respondent niet open tegemoet want de informatie moet geheim 
blijven) is deze handelwijze niet van gevaarsrisico ontbloot. Wanneer de 
ondervraagde begrijpt of vermoedt dat de onderzoeker over strafrechtelijke 
informatie beschikt die hij niet kent, kan hij aandrang uitoefenen op de onder-
zoeker om deze kennis met hem te delen. Wijs geworden zouden we nu als 
stelregel formuleren dat deze methoden op dit punt niet combineerbaar zijn. 
Gelukkig heeft het probleem zich nooit daadwerkelijk voorgedaan omdat de 
interviewronde vooraf was gegaan aan kennisname van het politiemateriaal. 
Hetzelfde probleem zou zich gemakkelijk lcunnen voordoen bij de zesde manier 
waarop wij materiaal hebben verzameld: het interviewen van drugshandelaren 
die zelf een transportonderneming hadden opgericht of die mike ondernemingen 
beheersten. Een van ons heeft uitvoerig met een vooraanstaande smokkelaar 
gesproken en zijn uitspraken zijn in dit rapport ook verwerkt. We zijn hier 
echter mee gestopt omdat de rationaliteiten van het strafrechtelijke onderzoek en 
het wetenschappelijke onderzoek elkaar uitsluiten. Nu zouden we zeggen: voer 
het onderzoek uit via interviews in de criminele wereld alleen of doe het 
uitsluitend via de politie, maar probeer niet beide te doen. 

De zevende en laatste manier van materiaalverzamelen bestond eruit een 
reeks personen te interviewen in het Umfeld  van de transportbranche. We 
interviewden een expediteur, een directeur van de branche-organisatie voor 
expediteurs, een assuradeur, een hoofdcontroleur van de Rijlcsverkeersinspectie, 
twee beleidsmedewerkers van de transportbranche-organisatie Transport en 
Logistiek Nederland, twee beleidsmedewerkers van de Vervoersbond FNV, een 
advocaat die zich had gespecialiseerd op (vrachtauto-)smokIcel-zaken, een 
manager van een bewakingsbedrijf, een reclasseringsmedewerker, twee gevange-
nenbezoekers van de Stichting Epafras en de voorzitster van de Stichting 
Relaties van Gedetineerden. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling om voor deze benaderingswijze: een 
compositie van materiaal dat op verschillende wijzen wordt verkregen, aandacht 
te vragen. Dezelfde werkwijze die bestaat uit een combinatie van "open" en 
"gesloten" bronnen laat zich ook op andere branches toepassen en dit is, in het 
Branche-rapport van de Parlementaire Enquetecomrnissie Opsporingsmethoden 
(Bijlage IX) ook min of meer gebeurd. Insiders in andere bedrijfstaklcen zullen 
de beschreven structuren en ontwikkelingen wellicht herkennen en op hun eigen 
branche toepassen. De waarde ervan laat zich dan mede afmeten aan een maat 
voor betrouwbaarheid, die in de literatuur wel utilization value  wordt genoemd. 
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2 De Europese en nationale vervoersmarkt 

2.1 De sterke positie van Nederland: enkele cijfers 

Het internationaal goederenvervoer over de weg in Europa neemt enorm toe. In 
1981 werd er op het continent 138 miljoen ton aan goederen over de weg 
vervoerd. In twaalf jaar tijd verdubbelde deze hoeveelheid zich tot 275 miljoen 
ton in 1993 (TLN, 1994). Het aandeel van Nederland daarbinnen is op verschil-
lende manieren te meten. Kijken we eerst naar de relatieve positie ten opzichte 
van andere Europese landen, dan is Nederland thans de grootste transporteur 
van goederen over de weg. Ons land verzorgde in 1991 bijna 28 procent van het 
totale Europese goederenvervoer. Frankrijk volgt op afstand met jets meer dan 
18 procent en Duitsland staat derde met bijna zeventien procent. Het Belgische 
aandeel bedraagt zestien procent en maakt dit land tot de vierde vervoerder 
binnen de Unie. Verder volgen, naar grootte: Italie, Spanje, Engeland, Dene-
marken, Portugal, Luxemburg, Ierland en Griekenland (TLN, 1994). 

Nederland is een transito-land bij uitstek. In 1993 passeerde in totaal 
700 miljoen ton goederen onze grenzen; per schip, per vrachtwagen, met het 
vliegtuig, door pijpleiding en met de trein. Dit is het totaal aan in- en uitvoer, 
waarbij ook de doorvoer is meegeteld. Van deze totale aan- en uitvoer ging 143 
miljoen ton goederen in vrachtwagens over de Nederlandse grenzen. Bijna 
driekwart - 74 % om precies te zijn - van al het vervoer dat via de weg over 
onze grenzen gaat, wordt door Nederlandse vervoersbedrijven verzorgd. Het 
Nederlands vlagaandeel is de laatste jaren toegenomen; in 1986 bedroeg het 
70.8 procent en vier jaar later 73.1 procent. (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1994) 

Nederlandse transportondernemingen opereren nog steeds voor het 
grootste deel op de binnenlandse markt. Maar het aandeel internationale ritten 
neemt de laatste jaren snel toe. In 1970 ging minder dan zeven procent van het 
in dat jaar vervoerde gewicht aan goederen de grens over; ruim 93 procent van 
de goederen werd dus binnen Nederland vervoerd. Tien jaar later lag het 
aandeel van het internationaal vervoer al boven de tien procent en in 1990 ging 
zestien procent de grens over (CBS, 1994). In 1993 had het internationaal 
transport zijn aandeel vergroot tot bijna 18 procent en dit percentage nam vorig 
jaar toe tot bijna 19 % (TLN, 1995). 

Zoals te verwachten, nam met de stijging van het grensoverschrijdend 
vervoer ook het aantal gereden kilometers toe. In 1988 werden er in totaal ruim 
5100 miljoen kilometers afgelegd, tegen 5800 miljoen kilometers vorig jaar; een 
toename van 13,6 procent. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
toenemende grensoverschrijdende vervoer; het aantal in het binnenland gereden 
kilometers nam de laatste vijf jaar met maar drie procent toe, terwijl het 
internationaal aantal gereden kilometers in diezelfde periode met maar liefst 38 
procent steeg (TLN, 1994). Gekeken naar de cijfers voor de korte termijn, laat 
het aantal in 1993 gereden kilometers in het beroepsvervoer over de Nederland-
se weg een kleine daling zien ten opzichte van het voorgaande jaar (-0,8 
procent). Maar de gereden afstand in 1993 is dan nog ruim dertig procent hoger 
vergeleken met 1989 (TLN, 1994). 

Het totaal vervoerd gewicht in het binnenlands transport laat op korte 
termijn een kleine afname zien: ten op zichte van 1992 is er in 1993 0,2 procent 
minder gewicht aan goederen in het beroepsvervoer getransporteerd. Het eigen 
vervoer laat zelfs een daling van tien procent zien over dezelfde periode. Maar 
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over langere tijd beschouwd, is dit slechts een kleine vermindering van een 
sterk doorzettende groei. Want de dating ten opzichte van 1992 is toch nog een 
forse toename vergeleken met de voorgaande jaren. Een voorbeeld: het ver-
voerde gewicht in het birmenlands beroepsvervoer bedroeg in 1993 bijna 276 
miljoen ton; een half miljoen ton minder dan in het voorgaande jaar (TLN, 
1994). Ten opzichte van 1991 is dit echter wet een toename met 27 miljoen ton, 
en maar liefst 37 miljoen ton meer dan in 1989! En over nog langere tijd beke-
ken, is er echt niets ernstigs aan de hand met het vervoerde gewicht: dit steeg 
van 181 miljoen ton in 1970, naar 212 miljoen ton in 1980, 248 miljoen ton in 
1990 tot 276 in 1993 (CBS, 1994). 

Ook het gewicht dat Nederlandse transportondernemingen internationaal 
vervoeren, loopt de laatste decennia alleen maar op; in 1970 vervoerden 
Nederlandse ondernemingen 22 miljoen ton goederen. In 1980 was dit gestegen 
tot 44 miljoen ton en bedroeg tien jaar later zelfs 75 miljoen ton. In 1993 
vervoerden de Nederlandse transporteurs 86 miljoen ton goederen (CBS, 1994). 
En zelfs de kortere termijn laat een stijging zien van het aantal internationaal 
vervoerde tonnen; ten opzichte van 1992 is er vorig jaar vier procent meer aan 
vervoerd gewicht de grenzen over gegaan. Tussen Nederland en Belgie nam het 
vervoerde gewicht zelfs met bijna acht procent toe (TLN, 1994). 

2.2 De verhouding tussen de verschillende soorten van vervoer 

Het nationale vervoer 
Transport verliep in Nederland eeuwenlang over het water. Pas sinds het 
midden van de vorige eeuw kregen de grachten en rivieren er een concurrent 
bij: het spoorwegnet. Door massaproduktie in de automobielindustrie kwam het 
transport over weg snel op; vanaf de jaren dertig werd het wegtransport een 
serieuze concurrent van de binnenvaart en het spoor. En al snel klom het 
wegtransport in het binnenlands vervoer op tot de onbetwiste leider. In 1970 
lagen de verhoudingen in het binnenlands vervoer als volgt: 74 procent van de 
totale goederen binnen Nederland werd over de weg vervoerd, bijna 23 procent 
ging over het water en het spoor transporteerde drie procent. Tien jaar later was 
het aandeel van de spoonvegen tot minder dan de helft teruggebracht (1,3 
procent) en nog eens tien jaar later resteert er een mager procentje voor het 
binnenlands goederenvervoer over rails. Ook de binnenvaart boet aan be-
langrijIcheid in, al loopt dit aandeel minder snel terug: van 22,7 procent in 1970 
daalt het percentage naar net iets minder dan 20 procent in 1980. Weer tien jaar 
later gaat nog maar 17,6 procent van de goederen binnen Nederland over water. 

Ook de meest recente cijfers laten zien dat het goederenvervoer over de 
weg steeds verder opkomt: ruim 80 procent van al het transport binnen Neder-
land verliep in 1994 over de weg. lets minder dan achttien procent ging via de 
binnenvaart en slechts een procent met het spoor (CBS, 1994). 

Vervoer over de Nederlandse grens 
In het grensoverschrijdende transport strijden het wegvervoer en de binnenvaart 
om het grootste aandeel. In het totaal van aan- en afvoer van goederen verzorgt 
de binnenvaart nog altijd het grootste deel van het internationale transport; in 
1992 ging bijna 52 procent van de goederen per schip, tegen minder dan 45 
procent over de weg. Het grote aandeel van de binnenvaart komt voornamelijk 
door de afvoer van goederen; zestig procent van de goederen die ons land 

28 



verlaten, gaan over het water. De aanvoer van goederen over de Nederlandse 
grens geschiedt weer overwegend over de weg; bijna zestig procent komt via 
vrachtwagens het land in. Omdat Nederland meer af- dan aanvoert (vorig jaar 
52 tegen 48 procent), krijgt de binnenvaart in totaal het meest te verwerken. 

Het aandeel van het wegtransport neemt de laatste jaren echter wel snel 
toe, ten koste van de binnenvaart. In drie jaar tijd steeg het aandeel van het 
wegvervoer van 39 naar bijna 45 procent, terwijl de birmenvaart met bijna vijf 
procent afnam (van 56,6 naar 51,9 procent). 
Het spoor speelt internationaal gezien geen rol van betekenis: in 1986 ging nog 
2,5 procent van het totale internationale goederenvervoer in tonnage via rails. In 
1993 was dit percentage terugelopen tot 1,8. Volgens het meerjarenprogramma 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1994) zal het aandeel in 1999 weer aantrekken tot 2,3 procent van 
het totaal internationaal vervoerd tonnage. 

2.3 Beroepsvervoer en eigen vervoer 

Het grootste deel van het goederenvervoer over de weg wordt door het beroeps-
vervoer gedaan; dit zijn ondernemingen die hun brood verdienen alleen met 
transport. Daarnaast rijdt ook het eigen vervoer: dit zijn bedrijven die iets 
produceren of verhandelen. Voor hen is transport een bijzaak. Het beroepsver-
voer neemt zowel nationaal als internationaal het leeuwedeel van het transport 
voor haar rekening. Op de binnenlandse markt is het aandeel van het beroeps-
vervoer zeventig procent. In 1980 was het aandeel van het eigen vervoer op de 
binnenlandse markt nog ruim veertig procent, maar sindsdien loopt dit percenta-
ge terug naar 37 in 1990 tot slechts dertig procent in 1993. Er zijn ruim 54000 
bedrijven actief in het eigen vervoer; tegen 9700 in het beroepsvervoersbedrij-
ven. Het eigen vervoer rijdt veelal met kleine (bestel-)wagens met een zeer 
beperkt laadvermogen. Van de 158.000 wagens die het eigen vervoer heeft 
rijden, hebben er 100.000 een laadvermogen van meer dan een ton. Slechts 
4000 wagens in het eigen vervoer lcunnen meer dan vijf ton laden. Op een paar 
grote bedrijven na (de PTT bijvoorbeeld), moet bij het eigen vervoer vooral 
gedacht worden aan de bakker en de bloemist met hun bestelautootjes. De helft 
van de eigen vervoerders zit in de bedrijfstak handel en horeca en 35 procent in 
de bouwnijverheid en de industrie. 

Bij het grensoverschrijdende vervoer heeft het eigen vervoer nooit een 
grote rol gespeeld. Al in 1970 werd maar achttien procent van het internationale 
transport door het eigen vervoer gereden. Twintig jaar later is het aandeel 
gezakt tot 11 procent en in 1993 blijft er nog negen procent voor het eigen 
vervoer over. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog slechts 8 procent. Als het 
eigen vervoer de landsgrenzen overschrijdt, rijdt 51 procent van de wagens naar 
Duitsland, 38 procent naar de Benelux-landen en slechts 11 procent naar overige 
landen (CBS, 1994). 

2.4 Prognose 

De branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland verwacht dat de 
internationale goederenstroom tot 2010 enorm zal toenemen; het te vervoeren 
aantal tonnen in Nederland zal vermoedelijk met bijna veertig procent stijgen. 
Deze toename zal voornamelijk door het wegvervoer moeten worden opgevan-
gen (TLN, 1994). TLN vreest een dergelijk grote groei van het transport. De 
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organisatie pleit voor verbetering en uitbreiding van de infrastructuur, maar 
zelfs als dat gebeurt, zal het Nederlandse wegtransport onvoldoende capaciteit 
hebben om de enorme toename van transportaanbod te verwerken. TLN pleit 
daarom voor uitbreiding van de andere transportmethoden: het spoor en vooral 
de binnenvaart zullen een groot deel van de groei moeten opvangen. Het weg-
transport prijst zichzelf daarmee natuurlijk geenszins uit de markt, want zowel 
het spoor als de binnenvaart hebben hun beperkingen in het vervoer 'van deur 
tot deur'; dit blijft voor rekening van de wegvervoerders komen. 
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3 De Nederlandse vervoersbranche: nog meer 
cijfers 

3.1 ondernemingen in aantal en grootte 

Nederland telt in 1994 totaal 9700 ondernemingen in het beroepsgoederenver-
voer over de weg. Het gaat vooral om kleine en middelgrote bedrijven. Bijna 
een kwart van alle Nederlandse transportondernemingen heeft maar een voer-
tuig; dit zijn bijna allemaal eenmans-bedrijfjes. Meer dan de helft (56 procent) 
van het totaal aantal bedrijven in de branche heeft een wagenpark van vier of 
minder wagens. Twintig procent van alle ondernemers heeft vijf tot tien wagens 
in bedrijf. Dit betekent dat driekwart van de Nederlandse vervoersonderne-
mingen bestaat uit bedrijven met maximaal tien wagens. Bedrijven met tien tot 
vijftien wagens maken negen procent van het totaal aantal ondernemers uit (845 
bedrijven), en er zijn vierhonderd (vier procent) .  jets grotere ondernemers; met 
vijftien tot twintig wagens. Er zijn zevenhonderd grote bedrijven - met twintig 
tot vijftig voertuigen - en zij vertegenwoordigen bijna acht procent van het totaal 
aantal ondernemers. Een kleine twee procent van alle ondernemers heeft vijftig 
tot honderd wagens op de weg (160 bedrijven). De echte reuzen - bedrijven met 
meer dan honderd voertuigen - zijn schaars; hiervan telt Nederland er begin 
1994 slechts vijftig (een half procent) (TLN, 1994). Samenvattend: ruim 
negentig procent van alle Nederlandse transportondernemingen heeft minder dan 
twintig voertuigen en nog geen tien procent van alle bedrijven heeft een groter 
wagenpark. Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de belangrijkste provincies qua 
laden en lossen van goederen. 

De ontwikkeling van het aantal ondernemingen 
Het aantal ondernemingen neemt de laatste jaren explosief toe, vooral in het 
grensoverschrijdende vervoer. In 1980 waren er bijna 7900 transportonderne-
mingen. Tussen 1980 en 1985 nam het totale aantal ondernemingen af; er 
verdwenen toen bijna vijfhonderd bedrijven (TLN, 1994). In de twee jaar die 
daarop volgden, steeg het aantal licht, maar in 1988 was het aantal alweer 
teruggezakt tot onder het niveau van 1985. In Nederland waren toen minder dan 
7000 transportbedrijven actief. Maar vanaf 1989 keert het tij; tussen 1989 en 
1993 kwamen er ruim achtienhonderd ondernemingen bij! Tussen 1990 en 1992 
steeg het aantal bedrijven jaarlijks met meer dan vijfhonderd nieuwe bedrijven. 
Vorig jaar kwamen er iets minder starters bij, maar steeg het totaal toch nog 
met 350 nieuwe ondernemingen. Dat brengt het aantal Nederlandse ondernemin-
gen in het beroepsvervoer op ruim 9700: een toename van dertig procent in vijf 
jaar tijd (TLN, 1994 en CBS, 1994). Ten opzichte van 1993 steeg het aantal 
ondernemingen in 1994 weer met acht procent (TLN, 1995). 

Het aantal bedrijven met een vergurming voor grensoverschrijdend 
vervoer nam sinds 1980 overigens zonder onderbreking toe. Dus, in de jaren 
dat het totaal aantal bedrijven afnam, steeg het aantal internationaal actieve 
ondernemingen. En die toename groeit meer dan evenredig mee in de stijging 
van het aantal ondernemingen vanaf 1990. Terwijl het totale aantal vergun-
ninghouders sinds die tijd met ruim 21 procent toenam, steeg het aantal bedrij-
ven met een internationale vergunning met 105 procent. (NIWO, 1994) In 1994 
nam het aantal internationaal actieve bedrijven met 16 procent toe, vergeleken 
met 1993 (TLN, 1995). Het gevolg is dat een steeds groter percentage van de 
Nederlandse transportondernemingen ook op het buitenland mag rijden; nu heeft 
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ruim vijfenzestig procent een vergunning voor intemationaal vervoer. In 1990 
was dat nog maar 42 procent en in 1985 slechts 25 procent van het totaal aantal 
bedrijven (CBS, 1994). 

De recente toename van het aantal transportbedrijven komt overwegend 
voor rekening van kleine ondernemingen met een wagenpark van maximaal tien 
vrachtauto's (NIWO, 1994). Vooral na 1992 neemt het aantal bedrijven met een 
vrachtwagen - de eigen rijders - toe: van 22 procent in 1992 groeit het aantal 
eenmansbedrijfjes naar bijna zesentwintig procent in 1995. Het aandeel van 
bedrijven met maximaal drie vergunningen (en dus wagens) neemt onvermin-
derd toe, ten koste van de bedrijven met meer vergunningen. (Nota TLN, 1994 
en TLN, 1995) Dit laatste feit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de op 1 
mei 1992 ingevoerde nieuwe wet voor het goederenvervoer over de weg - de 
WOW. Vergelijk ook 5.5. Transport en Logistiek Nederland signaleert een 
ander opvallend verschijnsel: een belangrijk deel van de nieuwe eenmansbedrij-
ven rijdt volledig in opdracht van grotere wegvervoerbedrijven. (nota TLN, 
1994) Helaas staaft de organisatie dit niet met cijfers. 

3.2 Op welke landen rijdt Nederland? 

De belangrijkste landen waar de Nederlandse vervoersondernemers naartoe 
rijden zijn op volgorde van grootte: Duitsland (22 miljoen ton), Belgie en 
Luxemburg (12 miljoen ton), Frankrijk (ruim 4,5 miljoen ton), Italie (1,3 
miljoen ton), Engeland (0,7 miljoen ton) en Zwitserland (0,6 miljoen ton). 
Andere belangrijke uitvoerlanden zijn Denemarken en Zweden (samen 1 miljoen 
ton). De belangrijkste landen waar de Nederlandse vervoersondernemingen 
goederen vandaan halen zijn in volgorde van grootte: Duitsland, Belgie en 
Luxemburg, Frankrijk, Italie, Engeland en Zweden. Andere grotere importlan-
den zijn Denemarken, Spanje en Zwitserland en Oosterijk. 

3.3 Wat vervoeren de Nederlandse bedrijven? 

In volgorde van grootte transporteren de Nederlandse vervoerders vooral: ruwe 
mineralen en bouwmaterialen (33 procent), bewerkte voedingsprodukten, vlees 
en veevoer (20 procent), voertuigen, machines en overige goederen (18 pro-
cent), landbouwprodukten en levende dieren (12 procent), Meststoffen en 
chemische produkten (10 procent), vaste minerale brandstoffen, aardolieen, 
ertsen, ijzer en staal (7 procent) (CBS, 1994). Er is een afname van het vervoer 
van aardolie en aardolieprodukten (-7,5), landbouwprodukten en levende dieren 
(-7) en voedingsprodukten (-7). Bij de overige produkten zijn alleen stijgingen te 
zien, waarvan het meststoffenvervoer (+27) en de ertsen en metaalresiduen het 
sterlcst toenemen (+19,5).(TLN, 1995) 

3.4 Het wagenpark van Nederlandse transportbedrijven 

Alle Nederlandse vervoersbedrijven hebben samen zo'n 86.500 vrachtwagens, 
43.000 trekkers en 56.000 opleggers. De meeste vrachtauto's (35 procent) zijn 
middelzwaar en hebben een leeg gewicht van 5 tot 8 ton. 31 procent heeft een 
leeg gewicht van 8 tot 11 ton en 16 procent van alle vrachtauto's hoort bij de 
zwaargewichten; deze categorie weegt meer dan 11 ton. De lichtste wagens - tot 
vijf ton - maken achttien procent van het totale vrachtwagenpark uit. Tien jaar 
eerder was de gemiddelde vrachtwagen in Nederland nog heel wat lichter. Bijna 
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dertig procent woog toen minder dan vijf ton en slechts zeven procent behoorde 
tot de echt zware jongens. De grootste categorie (41 procent) was toen die van 
vijf tot acht ton. 

Het aantal vrachtauto's neemt sinds 1993 licht af. Het aantal trekkers en 
opleggers stijgt echter snel; in tien jaar tijd steeg het aantal trekkers en opleg-
gers met 75 % (TLN, 1995). De trend naar meer trekkers zet onverminderd 
door en hangt samen met de toename van het internationale goederenvervoer 
over de weg. 

3.5 De ontwikkelingen in het grensoverschrijdend vervoer 

Zowel de export als de import via het Nederlands beroepsgoederenvervoer over 
de weg nemen onverminderd toe. Over het afgelopen jaar laten de cijfers een 
stijging zien van 7 %. De 'grote vijf' handelspartners voor in- en uitvoer zijn 
achtereenvolgens Duitsland (52%), Belgie/Luxemburg (28%), Franlcrijk (9%), 
Italie (3%) en Engeland (1,3%). 
De uitvoer naar de belangrijkste handelspartners - Duitsland, Belgie/Luxemburg 
en Frankrijk - stijgt nog steeds, met uitzondering van de uitvoer naar Engeland 
en Italie die tussen 1993 en 1994 licht afnam. Verder zijn over bijna de hele 
linie toenamen vast te stellen. Ook de export naar Marokko nam met 13 % toe, 
na een lichte daling in 1993. Het gaat hierbij echter slechts om % van de 
totale Nederlandse export. De uitvoer naar Turkije nam vorig jaar fors af, na 
een stijging in het voorgaande jaren. De export naar de voormalig Oostblok-
landen is uiterst grillig. Terwijl de uitvoer naar Bulgarije, Polen en Roemenie 
fors daalde (afnames van respectievelijk 53, 20 en 36 %), liet de export op het 
GOS een stijging van 68 % zien. Momenteel zijn de drie grootste Oosteuropese 
exportlanden achtereenvolgens: Polen (0,4%), het GOS (0,4%), Hongarije 
(0,2%). Toch neemt gemiddeld de export naar Oost-Europa de laatste jaren 
gestaag toe, hoewel deze handel nog steeds slechts een klein percentage uitmaakt 
(1,3 %) van de totale uitvoer van Nederland (TLN, 1995). Met dit aandeel 
nemen deze landen samen een zevende plaats in op de ranglijst, na Zwitserland 
en voor Zweden. 

De Nederlandse invoer stijgt voor wat betreft alle grote handelspartners. 
Verder neemt de import uit Frankrijk, Zwitserland en Zweden sterk toe. Grote 
dalingen zijn te zien in de import van produkten uit Griekenland, Portugal en 
Turkije, hoewel deze laatste daling staat tegenover een grote stijging in 1993. 
De cijfers van Oost-Europa tonen ook hier grote pieken en dalen: stijgende 
cijfers naar het GOS en Slowakije en dalende getallen voor Roemenie, voorma-
lig Joegoslavie en Bulgarije. De grootste drie zijn hier: Polen (0,5%), het GOS 
(0,2%) en Tjechie (0,2%). De Oost-Europese landen samen, nemen 1,2% van 
de Nederlandse import voor hun rekening en nemen daarmee de vijfde plaats in, 
voor Zweden en na Italie (TLN, 1995). 



4 De economische positie van Nederlandse 
transportondernemingen 

Driekwart van alle internationaal actieve vervoersbedrijven en de helft van de 
nationale transportondernemingen zullen in 1994 in de rode cijfers duiken, 
raamde Transport en Logistiek Nederland in haar verslag over het eerste 
kwartaal van 1994 (TLN, 1994). Het jaar daarvoor lagen die percentages nog 
een stuk lager, respectievelijk 49 en 43 procent (Nota TLN, 1994). Toch lijken 
de jongste cijfers niet zo dramatisch. In dit hoofdstukje worden de bedrijfsresul-
taten van Nederlandse transportondernemingen bekeken aan de hand van 
rentabiliteitscijfers, het aantal faillissementen, de vrachtwagenverkoop en de 
werkgelegenheid in de branche. 

4.1 Rentabiliteitscijfers 

In 1982 ging het niet zo goed met de rentabiliteit - het netto overschot in pro-
centen van de netto opbrengst - van Nederlandse transportondernemingen; de 
cijfers doken toen in het negatieve: -0,2 voor het internationaal vervoer en -2,3 
voor het binnenlands transport. Daarna volgt er een opleving die zijn hoogtepunt 
bereikt in 1986: de rentabiliteit in het binnenlands vervoer ligt dan op 5,4 
procent en bedraagt 6,4 procent in het grensoverschrijdende vervoer. Vanaf die 
hoogte kan het percentage alleen nog maar dalen en dat doet het dan ook. Het 
dieptepunt werd vorig jaar bereikt: dan duiken de percentages weer voor het 
eerst in elf jaar tijd onder de nullijn, ten minste voor wat betreft het internatio-
naal transport; de score daar is -1,3 procent. De rentabiliteit in het binnenlands 
vervoer zakt met 0,4 procent. In 1994 treldcen de cijfers echter weer aan: het 
binnenlands vervoer heeft een rentabiliteitspercentage van 2,3 procent en het 
internationaal vervoer staat op 1,4 %. Helaas geven de rentabiliteitscijfers alleen 
gegevens over het totaal aantal bedrijven, zodat onduidelijk is welke categorie 
bedrijven het meest in nood verkeert. De faillissementscijfers geven wat dat 
betreft meer inzicht. 

4.2 Faillissementen 

In 1993 gingen 136 transportondernemingen failliet, waarvan de overgrote 
meerderheid (120) internationaal actief was. Het aantal bedrijven dat in 1993 op 
de fles ging was daarmee bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande 
jaar; toen werd slechts over zeventig ondernemingen het faillisement uitgespro-
ken (TLN, 1994 en NIWO, 1994). In 1994 gingen er minder bedrijven failliet 
dan in het voorgaande jaar: in totaal 118. Dat is 1,2 % van alle transportbedrij-
ven. Het CBS geeft faillissementscijfers over langere termijn, maar telt alle 
bedrijven in het transport, de opslag en het wegvervoer bij elkaar op. Duidelijk 
is dat het aantal faillissementen stabiel was tussen 1985 en 1990, maar vanaf 
1991 ineens snel toeneemt (CBS, 1994). 

Het grootste aantal falende bedrijven bevindt zich onder de kleinere en 
middelgrote ondernemingen. Ruim vijftig procent van de faillissementen kwam 
in 1994 voor rekening van bedrijven met een tot vijf wagens: hier vielen 10 
procent meer failliet-verklaringen dan in het voorgaande jaar. De ondernemin-
gen met zes tot tien voertuigen tekenden voor 25 procent van het totale aantal 
faillissementen. Ruim driekwart van alle faillissementen viel dus in de groep van 
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kleine ondernemers (tot tien wagens). Achttien procent van alle faillissementen 
viel ten deel aan de middelgrote bedrijven - met elf tot twintig voertuigen (TLN, 
1995). Slechts weinig grote bedrijven (met.meer dan twintig wagens) kregen de 
strop; zes procent van het totaal aantal faillissementen kwam voor hun rekening. 
Het ging hier bovendien alleen am internationaal rijdende grote bedrijven; in het 
binnenlands vervoer sneuvelde vorig jaar geen enlcel groot bedrijf (NIWO, 
1994). 

TLN signaleert dat veel gefailleerde bedrijven alweer snel een nieuwe onderne-
ming opzetten, met dezelfde bestuurders. Er worden geen cijfers genoemd van 
dit aantal. De organisatie spreekt het vermoeden uit dat het faillissement voor 
velen een gemaldcelijke wijze van schuldsanering is (Nota TLN, 1994). 

4.3 Werkgelegenheid 

De werkgelegenheid in deze sector neemt ieder jaar toe; in 1987 werkten er 
bijna tachtigduizend mensen in de branche en in 1991 waren dat er al ruim 
honderdduizend. In 1993 was het aantal gestegen tot meet dan 108.000 werkne-
mers (TLN, 1994). Het CBS hanteert een andere wijze van tellen - zij regis-
treert het aantal banen in loondienst - en komt daarmee op lets lagere aantallen: 
in 1993 telde het CBS 98.000 vakatures in het beroepsgoederenvervoer over de 
weg. De trent is echter gelijk: er komen ieder jaar enkele duizenden banen bij 
in deze bedrijfssector. 

4.4 Verkoopcijfers vrachtwagens 

De aankoop van nieuwe vrachtauto's en trekkers daalde tussen 1992 en 1993 
sterk; er werden vorig jaar vijfendertig procent minder vrachtauto's en vijfen-
veertig procent minder trekkers verkocht dan in 1992; volgens Transport en 
Logistiek Nederland was dit een belangrijke indicator voor de algeheel slechte 
situatie bij de transportbedrijven (TLN, 1994). Maar in 1994 neemt het aantal 
verkopen van vrachtwagens en opleggers ineens weer sterk toe: er worden 13 % 
meet trucks verkocht en bijna 44 % meer opleggers dan in het voorgaande jaar 
(TLN, 1995). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de dalende resultaten 
definitief tot een einde zijn gekomen. 
Ook het aantal geleaste wagens neemt de laatste jaren sterk toe. In 1990 werd 
ongeveer zestien procent van de vrachtwagens en trekkers ged, In 1991 groeide 
dit percentage tot negentien procent en in 1992 was het at ongeveer 22 procent 
(CBS, 1994). 
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5 	Oorzaken van de slechte economische positie 
van sommige bedrijven 

5.1 De toegenomen onderlinge concurrentie 

Het vervoersaanbod neemt wel toe, maar niet in verhouding tot de niet aflatende 
stijging van het aantal - vooral internationaal actieve - vervoersbedrijven. In 
1993 werden er 350 nieuwe ondernemers geteld, vorig jaar kwamen er ruim 
450 toetreders bij en deze groei zet zich ook in 1995 voort: in het eerste half 
jaar registreerde de vergunningverlener al bijna 240 starters (TLN, 1995). De 
stijging van het aantal ondernemingen wordt door de branche-organisatie 
voornamelijk toegeschreven aan de nieuwe wet goederenvervoer over de weg. 

5.2 Van WAG naar WGW 

Sinds de eerste oliecrisis gold er in Nederland een capaciteitsregime, bedoeld 
om het aantal tonnen op de weg te beperken. De toenmalige wet - de Wet 
Autovervoer Goederen - stelde strenge kwantitatieve toetredingseisen; nieuwe 
ondernemingen moesten bewijzen kostendeklcend te lcunnen rijden en pas na 
twee jaar winstgevend ondernemerschap, werd de definitieve vergunning 
toegekend. Over ieder extra ton laadvermogen moest weer een nieuwe vergun-
ning worden aangevraagd en ondernemers betaalden zelfs bonussen om maar 
aan extra tonnage te komen. De branche klaagde steen en been onder dit 
beperkende stelsel, zo staat ondermeer te lezen in Elsevier, 13 februari 1993. 

Op 1 mei 1992 werd de WGW van kracht - de Wet Goederenvervoer 
over de Weg. Hiermee is gehoor gegeven aan de roep om liberalisering van de 
markt, want het capaciteitsregime is volledig losgelaten. De nieuwe wet kent 
alleen kwalitatieve criteria voor toetreding: nieuwe ondernemers moeten voldoen 
aan eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Deze 
drie kwaliteits-indicatoren worden alleen bij toetreding getoetst en een bedrijf 
dat bij voorbeeld na een maand zijn kredietwaardigheid verliest, behoudt zijn 
vergunning (NIWO, 1994). Vanwege de huidige overcapaciteit op de vervoers-
markt, klinkt her en der alweer de roep om een nieuw capaciteitsregime. "De 
ondernemers wilden een vrije markt, maar vergaten dat de concurrent dan ook 
vrij zou zijn", grapt een medewerker van TLN. 

Hoewel in alle rapporten de invoering van de WGW als de hoofd-
oorzaak van het explosief stijgende aantal nieuwe toetreders op de markt wordt, 
lijken de cijfers een ander verhaal te vertellen. De stijging van het aantal 
vergurmingen zette namelijk al in 1988 in; er kwamen dat jaar bijna tweehon-
derd nieuwe bedrijven bij. Het daarop volgend jaar meldden zich 375 nieuwe 
bedrijven; dat zijn er zelfs meer dan vorig jaar, toen 350 starters op de markt 
toetraden. De grootste toename van het aantal bedrijven openbaarde zich in 
1991 en 1992: er kwamen toen respectievelijk 540 en 570 nieuwe ondernemin-
gen bij (TLN, 1994). 

Hoewel de WGW dus pas op 1 mei 1992 in werking trad, zette de 
stijging van het aantal nieuwe bedrijven op de markt al drie tot vier jaar eerder 
in. Deze toename werd veroorzaakt doordat het capaciteitsregime - officieus - al 
veel eerder werd losgelaten; de vergunningsverleners namen al vanaf 1988 een 
voorschot op de op de handen zijnde vrijlating, en de markt reageerde meteen. 
Toch heeft de invoering van de WGW in 1992 wel enkele rechtstreekse veran- 
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deringen tot gevolg gehad: het aantal eenmansbedrijfjes neemt enorm toe en ook 
het aantal bedrijven met een vergunning voor internationaal transport groeit 
ineens sterk. Hoogstwaarschijnlijk spelen hier de gemalckelijkere toetredingsei-
sen voor nieuwe ondernemers een rol; in de nieuwe wet zijn de eisen voor 
vakbekwaatnheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid voor starters namelijk 
miniem. 

Tegelijk met de nieuwe wet is het zogenaamde Concurrentievoorwaar-
denstelsel ingevoerd; bedrijven die hun kostprijs op oneerlijke manier laag 
houden, moeten door dit controle en sanctie-stelsel worden gecorrigeerd. Het 
gaat om controle op overtredingen van de CAO, de rij- en rusttijdenregeling, 
het wegenverkeersreglement en de technische staat van het voertuig (overbela-
ding en APK). De tranportbranche is ontevreden over de uitvoering van dit 
stelsel (NIVVO, 1994). De opsporing, vervolging en beboeting van de valse 
concureerders komt nog onvoldoende uit de verf, zo gaf het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat onlangs zelf ook toe in een tussenevaluatie (Nota TLN, 
1994). Met andere woorden: oneerlijke concurrentie op de markt wordt nauwe-
lijIcs aangepakt. 

5.3 Benodigde Diploma's 

Tot voor kort was het behalen van het diploma van vakbekwaamheid - nodig 
voor het verkrijgen van een ondernemersvergunning - voor menig chauffeur nog 
een pittige klus. Deze kwalitatieve drempel hield de wildgroei aan nieuwe 
toetreders nog enigszins onder controle. Maar hieraan kwam een eind toen de 
Europese binnengrenzen in januari 1993 wegvielen: ook buitenlandse onderne-
mersdiploma's gelden nu. leder land mag zijn eigen exameneisen bepalen. Het 
Engelse diploma bleek het gemaldcelijlcst te behalen voor Nederlandse chauf-
feurs; met een spoedcursus van twee weken kan iedereen het papiertje binnen-
slepen dat nodig is om een eigen onderneming te starten. Vanaf 1 januari 1995 
is voor stukgoedvervoer in de EG het ADR -diploma verplicht (een deelcertifi-
caat). Heel veel chauffeurs hebben dit papiertje nog niet op zak. Het nieuwste 
Duitse ADR-diploma Ican in twee zaterdagen worden gehaald, terwijI men er in 
Nederland twee weken over doet. Worden er in Nederland tien open vragen op 
het ADR-examen gesteld, in Belgie is men klaar met 12 meerkeuzevragen en in 
Duitsland mogen zelfs de boeken op tafel blijven, zo lezen we in Truckstar - 
lijfblad voor chauffeurs - aflevering 12, 1994. 

Er is een run op deze cursussen ontstaan. Van de ruim tweeduizend 
nieuwe vergunningen die het NIWO (Stichting Nationale en Internatinale 
WegvervoerOrganisatie) verleende tussen mei 1992 en januari 1994, had nog 
maar tweederde deel (1255) van de aanvragers het Nederlandse Vakbekwaam-
heidsdiploma. Bijna eenderde van de nieuwe toetreders (646) vroeg de vergun-
ning aan op grond van het Engelse diploma. Vender hadden ruim honderd 
aanvragers een Duits diploma op zak en bijna vijftig starters haalden hun 
papieren in Belgie (NIWO, 1994). 
Nog gemaldcelijker is het voor chauffeurs uit bepaalde landen buiten de EG, die 
voor een Europees bedrijf rijden: een Nederlandse transportondernemer die 
voomamelijk met Turks personeel werkt, bestelt de diploma's gewoon per post. 
Het doorgeven van de persoonsgegevens, een pasfotootje en een bescheiden 
betaling yolstaat. 

De branche-organisatie TLN is niet blij met de run op de buitenlandse 
vakdiploma's; volgens haar levert deze cursus slecht voorbereide en maar half 
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opgeleide ondernemers op. Dat desondanks een groot aantal ondernemers met 
dit diploma op de markt meedraait, blijkt wel uit de vele boze reacties die de 
redaktie van het blad Truckstar ontving op een kritisch artikel over de snelle 
cursussen; de ingezonden brievenrubriek was er er twee nummers lang mee 
gevuld. Inmiddels zijn er weer beperkingen aan de geldigheid van de buiten-
landse diploma's gesteld: het diploma moet zijn behaald in het land van afgifte. 
Chauffeurs lcunnen voortaan dus geen buitenlands diploma in Nederland halen; 
zij moeten hiervoor naar het buitenland en als extra drempel geldt dan natuurlijk 
het taalverschil. Sindsdien zijn vooral de Duitse diploma's favoriet. 

5.4 Kostenstijgingen 

In 1994 stegen de kosten gemiddeld met ruim vijf procent. Het betreft vooral 
een toename van de personeelskosten, verzekeringskosten en van de motorrijtui-
genbelasting. De loonkosten van chauffeurs stegen in een jaar tijd met 3,6 
procent, maar daar staat weer een verlaging van de verblijfskosten met een 
procent tegenover. De brandstofprijzen daalden in 1995 ten opzichte van 1994 
met 2,5 %. Maar de dieselaccijns nam in de laatste vijf jaar met 149 procent 
toe, (van 29 cent per liter in 1989 naar 68 cent in 1995). Nu zeggen de gemid-
delde kosten niet zoveel, want de prijzen verschillen sterk per land waarop 
gereden wordt. De verhogingen van accijnzen en belastingen hangen echter 
vooral samen met de open grenzen van Europa, die overigens ook veel positieve 
gevolgen voor de vervoerders meebrengen. 

5.5 De gevolgen van open grenzen Europa 

Als positieve gevolgen worden over het algemeen gerekend: 1) de toename van 
het grensoverschrijdende goederenvervoer over de weg, vooral naar de voorma-
lige oostblok-landen, 2) het vrijgeven van cabotage, dat wil zeggen: binnenlands 
vervoer door Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, waardoor de 
wagens intensiever gebniikt lcunnen worden omdat ze minder vaak leeg hoeven 
te rijden, en, 3) de minder lange wachttijden aan de grenzen besparen veel tijd 
en dus geld. 
Als negatieve gevolgen gelden: 1) verhogingen van de dieselaccijnzen, 2) een 
beperking van de fiscale aftrelcmogelijkheden, 3) verhogingen van de motorrij-
tuigenbelasting, 4) de invoering van het Euro-vignet, en 5) de toegenomen 
concurrentie met de lage-lonen-landen. 

Bij deze overwegingen past de nodige relativering. De concurrentieposi-
tie van de Nederlandse wegvervoerders is door de EU verslechterd, maar niet 
zo dramatisch als de ondernemers het soms willen doen voorkomen. De 
werkgevers zeggen: er is een toename aan internationale concurrentie doordat er 
wel een fiscale gelijkschakeling plaatsvond (hogere accijnzen en belastingen), 
maar geen sociale gelijktreldcing. De Nederlandse branche kon voorheen goed 
concurreren omdat de relatief hoge loonkosten werden gecompenseerd door een 
relatief gunstig fiscaal prijsniveau. Nu worden de stijgende fiscale lasten 
onvoldoende gecompenseerd, want er vindt geen sociale harmonisatie plaats op 
Europees niveau. Overigens zijn in Italie de loonkosten nog steeds hoger dan in 
Nederland. 

Maar vooral de Oosteuropese landen staan sterk door hun lage loon-
kosten. Uit onderzoek van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer 
Organisatie - de NIWO - (1995) blijkt de vervoersprijs in Oost-Europa 35 tot 45 
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% lager te liggen dan in Nederland. Een Pools chauffeur kost slechts eenderde 
van een Nederlandse rijder; in een offerte aan Nederlandse transporteurs bood 
een Deens bedrijf PooIse en Oostduitse chauffeurs aan voor FL 12,50 per uur. 
De concurrentie uit de lage-lonen-landen bestaat, maar bedreigt de Nederlandse 
vervoerder nog niet ernstig. De kwaliteit van het Nederlands transport is immers 
veel hoger; een betere organisatie van de bedrijven gaat samen met een degelijk 
en goed onderhouden wagenpark en bekwaam personeel. In de toekomst zal het 
vervoer van hoogwaardige goederensoorten sterk toenemen en hierbij speelt 
kwaliteit de hoofdrol. Nederland blinkt uit in het betere vervoer en die positie 
zal een ondernemer niet snel op het spel zetten door de wagens met minder 
bekwaam personeel te bemannen. Er zit ook een andere kant aan de toegenomen 
handelsbetrekkingen met lage-lonen-landen: een aantal Nederlandse transpt 
teurs heeft bijkantoren in deze landen geopend, waardoor ze lcunnen rijden met 
het goedkope plaatselijke personeel en soms ook met lokaal materieel: het 
zogenoemde uitvlaggen. Dit gebeurt zowel in bijna alle EG-landen, maar ook 
daarbuiten: Turkije, Polen, Maroklco. Hier wordt dus juist geprofiteerd van de 
loonsverschillen of andere lokale (belasting- of handels-) voordelen. Vergelijk 
hoofdstuk 8. De grootste concurrentieslag speelt zich echter tot op heden nog 
steeds op onze eigen markt af en wordt veroorzaakt door de grote toename van 
het aantal Nederlandse bedrijven. 

Voorts is er inderdaad sprake van een lastenstijging, maar de statistieken 
van TLN laten zien dat bij voorbeeld het gewraakte Nederlandse prijspeil van 
dieselolie helemaal niet zo hoog is in vergelijking met andere Europese landen. 
In Italie, Engeland, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland moeten ondernemers 
nog altijd meer voor hun brandstof betalen. Nederland staat zesde op de lijst van 
zestien Europese landen. 

De open grenzen hebben verder voor een algemene toename van het 
internationaal transport gezorgd; er mag dan wel meer concurrentie zijn, er is 
ook meer werk. En, - alle voors en tegens afgewogen - transportland Nederland 
profiteert volwaardig mee. 
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6 Het karakter van de branche 

6.1 De bedrijfscultuur van de transportondernemer 

De meeste goederenvervoersbedrijven zijn klein. Veel transportondernemingen 
zijn, al dan niet uitgegroeide, familiebedrijven. Meestal is het bedrijf van vader 
op zoon overgegaan en werkt een aantal broers samen. Vader is klein begonnen; 
soms nog met een fiets- of paardekar. De bedrijfscultuur is conservatief. Mede 
gevoed door het jarenlang sterk beperkend capaciteitsbeleid van de overheid, 
zijn ondernemers in deze branche sterk gericht op uitbreiding van hun wagen-
park. Hieraan wordt het succes afgemeten. 'Groot is leklcer'; denkt de gemid-
delde ondernemer kermelijk en hij wordt hierin aangemoedigd door de verlok-
kingen van ogenschijnlijk gemakIcelijke econtracten. Nog steeds wordt iedere 
cent het liefst omgezet in een uitbreiding van het tonnage, ook al gaat dit tegen 
de economische ontwildcelingen in. 

"De overheid is geen vriend van de tranportondernemer", noemde een mede-
werker van TLN het subtiel. Nieuwe wetten en regels van hogerhand worden 
met wantrouwen bekeken; ondernemers hebben het gevoel dat ze door hun eigen 
overheid worden uitgelcnepen. De overheid doet vooral te veel: heft hoge be-
lastingen, voert het Eurovignet en de snelheidsbegrenzer in en verhoogt de 
dieselaccijnzen. De branche beijvert zich voor een terugtredende overheid; mede 
door deze roep is de capaciteitswetgeving in 1992 losgelaten. Van de andere 
kant zou de overheid wel beter moeten optreden tegen bedrijven die voor valse 
concurrentie zorgen. 

Een bepaalde mate van sjoemelen is volkomen normaal in de cultuur 
van de transportonderneming en daar wordt geen geheim van gemaakt; vooral 
daar waar het de rij- en rusttijdenwet, de snelheidsbegrenzer, de 'zwarte' 
dieselolie en, in mindere mate, de CAO betreft. De overheidsregels zijn te star 
en staan te ver van de praktijk, vindt men algemeen. Wie daar niet 'creatief mee 
omgaat' is gek. 

Transportondernemers werken nauwelijks met elkaar samen, want de harde 
onderlinge concurrentie maakt hen voorzichtig. Een transportondernemer: 

"De oudere generatie werkte nooit samen, tegenwoordig gebeurt het jets 
vaker. Maar graag doe je het niet, want je loopt het gevaar dat je 
collega een klant van je inpikt. Stel: een bedrijf werkt voor een vaste 
klant, maar heeft vanwege grote drukte op een dag niet genoeg wagens. 
Hij vraagt een collega om in te springen en een deel van de vrachten 
over te nemen. Die collega weet vervolgens alles over die klantrelatie en 
voor welke pros er wordt gereden. Vervolgens biedt hij die klant een iets 
lagere vrachtprijs aan en gaat met de klant op de loop. Dan had je 
beter een eigenrijder kunnen inschakelen in plaats van een collega-
ondememer. " 

De concurrentieslag tussen transportondernemers is zelfs zo hard dat incidenteel 
op valse middelen wordt overgeschakeld. Zo vertellen twee transporteurs - 
onafhankelijk van elkaar - dat ze door de concurrent op de volgende manier te 
pakIcen zijn genomen: 
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Wet transportbednjf X gunt ons geen goede zaken. Ze hebben de 
Franse en Marokkaanse douane over ons getipt: dat we smokkelwaar 
mee zouden hebben. Vervolgens werd een van onze wagens aan de kant 
gezet en helemaal doorzocht. Het leverde veel tijdsverlies en schade op. 
Als dat vaak gebeurt, kan het je de kop kosten. Maar, ik weet precies 
wie er heeft gebeld. Hij krijgt het terug." 

De harde concurrentiestrijd en daarmee de samenhangende geslotenheid maakt 
het onderwerp criminaliteit in het wegtransport nauwelijks bespreekbaar: een 
muur waartegen zowel de ondernemersorganisatie als verzekeringsmaatschappij-
en en politie oplopen. Deze geslotenheid maakt het voor de transportbranche 
bijzonder moeilijk om eventuele criminele infiltratie te weren. 

6.2 De chauffeurscultuur 

'Vrijheid blijheid', is de lijfspreuk van de chauffeur. "Chauffeurs worden niet 
gemaakt, die worden geboren", meent menig vrachtwagenbestuurder. Het 
beroep van chauffeur is voor velen een jongensdroom, waarin de vrijheid en 
onafhanlcelijkheid van het leven langs de weg hoog wordt geprezen. In de 
praktijk gaat dit alleen op voor de internationaal rijdende chauffeurs; de rijders 
in het binnenland zijn inuners gewoon iedere avond weer thuis. 

Chauffeurs zijn over het algemeen laag opgeleid; geen studiehoofden, 
dus. Bijna zeventig procent van alle chauffeurs heeft een LBO-opleiding of 
lager; ruim twintig procent doorliep alleen de lagere school (Nota TLN, 1994). 
Een bevestiging van het stereotype dat wil dat deze jongens op school meer uit 
het raam naar vrachtauto's zaten te kijken, dan in hun boeken. Natuurlijk is het 
ook een echte 'mannencultuur'; het aantal vrouwen in het chauffeursbedrijf 
groeit weliswaar, maar bedroeg in 1991 toch nog maar vier procent (Nota TLN, 
1994). 

Op 'de baas' wordt vaak heel wat afgescholden; "Hij stuurt me hier 
naartoe, ik moet dit van hem doen..". De beste stuurlui staan aan wal; het 
ergert de chauffeur dat de baas hem een tijdschema oplegt dat hij niet kan halen, 
vanwege hindernissen onderweg. Maar het draait vooral om de aantasting van 
het vrijheidsgevoel van de chauffeur. In menig chauffeurscafe is het dan ook 
bon ton om flunk op de werkgever af te geven. 
Onderweg voelt de chauffeur zich vrij, want de baas kan niet over de schouder 
meekijken. De snelheidsbegrenzer en tachograafschijven zijn daarom zeer 
impopulair, want die perken de vrijheid van handelen wel degelijk in: het aantal 
stops, de gemiddelde snelheid en het precieze aantal gereden en geruste uren 
zijn na de rit door de baas precies te controleren. Nog verder gaat de satelliet-
controle dat een groeiend aantal internationale transportondernemingen heeft: via 
schotelverbinding kan de ondememer op ieder tijdstip zien waar zijn chauffeurs 
zich bevinden. Volgens een geInterviewde transporteurs wilden zijn jongens in 
eerste instantie niets weten van deze nieuwe controlemogelijkheid, maar willen 
ze nu niet meer zonder. Vooral op overval-gevoelige landen biedt de directe 
communicatiemogelijkheid een gevoel van veiligheid. 

De truck is heilig; dat is de trots van iedere chauffeur. Elke extra cent 
wordt in de verfraaiing van de vrachtauto gestoken. Aan spoilers, vlaggen en 
allerlei versiering voor in en op de wagen wordt heel wat gespendeerd. Een 
transport-ondernemer vertelt dat een van zijn chauffeurs nieuwe mistlampen 
verkoos boven een loonsverhoging. Een chauffeurs-echtpaar dat alle buitenland- 
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se reizen samen maakt, vertelt over de liefde voor hun truck: 

"Dit werk is onze hobby en de truck beschouwen als ons tweede huis. 
Daar wonen we zeker de helft van het jaar in. Er zit voor twaalfduizend 
gulden aan spullen in de kabine: een koelkast, audio en video-appara-
tuur, wasgelegenheid en nog veel meer. We hebben geen kinderen; de 
truck is onze trots." 

De combinatie van vrijheidsdrang en liefde voor de wagen maakt dat een 
chauffeur over het algemeen graag eigen baas wit worden. Dan is de wagen 
eindelijk echt in eigendom en hoeft de chauffeur niet meer naar de pijpen van de 
baas te dansen. De chauffeurs denken bovendien dat ze zelf heel wat meer winst 
uit hun werk lcunnen slepen. Zij kennen de sluipwegen, de juiste manier om snel 
door de douane heen te komen en de adresjes waar een extra vrachtje valt te 
versieren. Voor de baas nemen ze deze extra moeite niet, maar wel als het om 
het eigen brood gaat. 

In de praktijk valt het ondernemerschap de chauffeur heel vaak tegen en 
eindigt niet zelden in een faillissement. De 'eigen wagen' blijft op papier toch 
van de bank, de vrachtwagendealer of de oude baas. De druk van de maande-
lijkse afbetaling is zwaar. De 'creatieve kostprijsberekening' die de meeste 
chauffeurs hanteren blijkt onhoudbaar: de kosten voor het eigen loon zijn sterk 
uitgekleed, waardoor er - na betaling van alle premies - veel te weinig overblijft 
om van te leven. Het sleutelen aan de wagen kost elke vrije zondag, en na een 
tijd moet er toch wat groter onderhoud gepleegd worden. De extra vrachten 
blijken geen 'leuke bijverdienste' meer, maar pure noodzaak. De oudere 
chauffeur houdt de lange dagen op den duur niet meer vol. De chauffeur wordt 
de slaaf van zijn zelfstandigheid. 'Vrijheid, blijheid' wordt 'vrije jongens; droog 
brood'. 
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7 	De branche als slachtoffer van diefstal en 
overvallen 

Op basis van kansberekening is het logisch dat Nederlandse vrachtwagens in 
Europees verband het meest aan diefstal onderhevig zijn: Nederland heeft 
immers het grootste aandeel in dit vervoer. Daar komt nog eens bij dat de 
Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren, en 
daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden: de Nederlandse 
transporteur is immers befaamd om zijn hoge arbeidskwaliteit. Het is niet raar 
dat deze 'rondrijdende juwelen' doelwit worden van diefstalbendes. 

In 1992 werden naar schatting tweehonderd gestolen vrachtwagens bij 
Transport en Logistiek Nederland gemeld (schatting TLN 1995); veel meer dan 
het jaar daarvoor. Deze stijging alarmeerde transporteurs, hun branche-organisa-
tie en verzekeraars en voor het eerst ontstond er in de vervoerswereld serieuze 
aandacht voor de diefstalproblematiek. Na 1993 nam het aantal gestolen wagens 
en ladingen weer af (173 in 1994 en 93 in 1995). Met het oprollen van twee 
grote diefstalbendes in 1994, is de angel verwijderd, meent TLN. Harde 
tellingen van het aantal gestolen vrachtwagens zijn er echter niet, omdat de 
politie rubriceert op 'bedrijfswagens' waaronder ook alle voertuigen die op grijs 
kenteken rijden, worden geteld. De tellingen via verzekeringsmaatschappijen 
zijn eveneens niet bruikbaar, omdat voor een transport vaak bij meedere 
maatschappijen - soms zelfs in verschillende landen - is verzekerd: de trekker 
hier, de oplegger daar en de lading weer ergens anders. Vergelijk het nog niet 
gepubliceerde rapport van G. Bruinsma inzake autodiefstallen: ook hij stelt vast 
dat er geen harde cijfers van vrachtwagendiefstal bestaan, en noemt schattingen 
die grotendeels overeenstemmen met de getallen die in dit rapport staan geschre-
ven. 

Transport en Logistiek Nederland telt het aantal vrachtwagendiefstallen 
dat aan de organisatie wordt gemeld. Sinds juni 1993 heeft TLN een systeem 
waarbij vermiste trucks - via de fax en in samenwerking met de politie - snel 
gemeld en daardoor eerder opgespoord kurmen worden. In de praktijk maken 
alleen TLN-leden (70 % van het totale aantal Nederlandse transportbedrijven) 
gebruik van dit systeem. Daarnaast vallen veel meldingen af omdat ze niet aan 
de voorwaarden voldoen: de diefstal mag niet ouder dan 8 uur zijn en van het 
voertuig moeten bepaalde gegevens bekend zijn voor een goed signalement. 
Voorts vermoedt een ginterviewde van TLN een dark number: transporteurs 
die de diefstal - in het buitenland - maar liever verzwijgen, omdat ze anders 
opdraaien voor de douane-boetes. 

Ook de Vereniging van Nederlandse Assuradeuren veronderstelt dat er 
veel diefstalgevallen ongemeld blijven. Zij telden tussen 1988 en 1993 de 
geleden schade bij ladingdiefstal bij elkaar op en komen daarmee op een 
schadebedrag van 545.000.000 gulden; alleen voor diefstallen van gehele 
ladingen, dus niet wagens of delen van de lading. Zelf geeft de vereniging toe 
dat dit 'slechts het topje van de ijsberg is'. (Vorst, 1994) Al met al moet het 
totale aantal vrachtwagendiefstallen dus aanzienlijk groter zijn dan de bekende 
cijfers. Onlangs raamde Transport en Logistiek Nederland dat de organisatie 
circa 50 % van het werkelijke aantal diefstallen binnen lcrijgt (schatting TLN, 
1996). 

TLN signaleert dat het transport de laatste jaren sterk aan verandering 
onderhevig is. Logistieke dienstverlening wordt steeds belangrijker, waarbij de 
lading zich steeds meer van de fabriek verplaatst naar de transporteur. Deze 
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biedt in toenemende mate aanvullende service zoals inpaklcen, labellen, prijzen 
en etiketten plaldcen. In sonunige gevallen verplaatst het gehele magazijn zich 
naar de tranportonderneming die vervolgens de bestellingen regelt. 
Een woordvoerder van TLN: 

"Hier is de Nederlandse transportsector - qua diefstalpreventie - nog 
niet op ingespeeld. Het zijn nog steeds overwegend kleine familiebedrij-
ven die een houding hebben van: 'Op ons terrein laten wij de sleuteljes 
gewoon in de truck, want al onze mannen ziM goudeerlijk'. Toch 
worden de meeste vrachtwagens met lading van het bedriffsterrein 
gestolen.Ook zijn transporteurs heel vaak zwaar onderverzekerd: rijden 
ze met computers tegen de standaardverzekering van zes gulden per kilo. 
Fabrikanten geven torenhoge bedragen uit de beveiliging van hun 
loodsen en opslagterreinen, maar zodra het spul vervoerd moet worden, 
gaat het achter een zeiltje en parkeert de chauffeur de wagens onbe-
waakt om een hapje te gaan eten." 

Wanneer vrachtauto's gestolen worden, gaat het bijna altijd om de ladingen, 
volgens TLN in ruim 80 procent van de gevallen. Ruirn 90 procent (van de 
bekende diefstallen) wordt in Nederland gestolen, daarbuiten gaat het meestal 
om Italie (8 trucks in 1993) of Duitsland (2 in 1993). Alle andere wagens 
werden in Nederland ontvreemd. De gemiddelde schade per gestolen lading 
bedraagt volgens TLN een half miljoen gulden, het verlies van een wagen kost 
tussen de 1,5 en 2 ton. Van de gestolen wagens kwam in 1994 meer dan de 
helft weer terug (ongeacht de staat), bij de lading werd 20 procent geheel of 
gedeeltelijk terugegevonden. 

Hoewel TLN nauwelijks diefstalmeldingen uit de voormalig Oostblok-
landen heeft, zijn transporteurs en chauffeurs ervan overtuigd dat aldaar de 
diefstalrisico's erg groot zijn. De trend zou zijn: niet alleen de lading maar ook 
de wagen blijft zoek. Onder chauffeurs wordt al gesproken van 'het wilde 
Oosten', zo schijft TLN (1995). Een transporteur vertelt: 

"In Rusland rijden mijn chauffeurs altijd in convooi en dan ook nog met 
twee mannen per wagen. Ze worden per satelliet gevolgd. Als een 
chauffeur daar met pech langs de weg komt te staan, weet je zeker dat 
hi] een stuk ijzer in zijn nek krijgt en van alles bestolen wordt. En ook 
de politie is daar onbetrouwbaar. Toen ik eens aangifte van een diefstal 
kwam doen, moest ik eerst een fles drank voor de agent gaan halen en 
vervolgens mocht ik zelf mijn proces verbaal typen, want de beamte was 
ladderzat." 

In een kranteartikel wordt een spectaculair voorbeeld aangehaald: een chauffeur 
Wordt in een GOS-land aangehouden door twee politie-agenten. Vervolgens 
wordt hij vastgebonden en wordt zijn vrachtwagen meegenomen. Ook werd een 
vrachtwagen gestolen om de pui van een juwelierswinkel te kraken. Overbekend 
zijn ook de verhalen over traangas in de cabine van slapende chauffeurs en 
diefstalopzetjes door middel van prostitutie op parkeerplaatsen. De berichten 
zijn hardneklcig, maar niet met cijfers te staven. Wel is duidelijk dat chauffeurs 
in Oosteuropese landen veel te maken krijgen met misdaad op kleinere schaal, 
zoals inbraken in de babine. Uit een enquete die TLN uitvoerde in samenwer-
king met de vervoersbond CNV en de EVO (TLN, 1995) blijkt dat ruim 10 % 
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van de chauffeurs in Oost-Europa tijdens hun wachttijd aan de grens te maken 
krijgt met bedreiging. Nog eens 4,4 % wordt afgeperst, 3% wordt mishandeld, 
2 % beroofd en nog eens (bijna) 2 % krijgt te maken met een poging tot 
diefstal. Het gevoel van onveiligheid onder chauffeurs lijkt dus redel. Transport-
ondernemers wijzen erop dat chauffeurs een hoop ervaringen 'uit hun duim 
zuigen' en 'Indianenverhalen' verzinnen om te verhullen dat ze 'gewoon' geript 
zijn door een prostituee en haar maatje. Zowel de baas als de verzekeringsmaat-
schappijen gebieden chauffeurs om die reden bepaalde parkeerplaatsen te mijden 
en als er dan toch gestopt is op een verboden plek, met alle gevolgen van dien, 
wordt wel eens een spectaculair 'overval-verhaal' verzonnen. 

Dat neemt niet weg dat er bepaalde vrachten door diefstalbendes worden 
ontvreemd. Aantreldcelijke goederen om te stelen zijn: vlees, vis, tabakswaren, 
confectie, huishoudelijke apparatuur en electronica (Rooijmans, 1994). Het 
vervoer van een lading sigaretten is nog slechts mogelijk voor een handjevol 
grote transportondernemingen die de hoge borgsom en het verzekeringsgeld 
kunnen opbrengen. Een medewerker van de werkgeversorganisatie noemt echter 
ook voorbeelden op van schijnbaar laagwaardige ladingen zoals wc-papier, die 
na de diefstal zoek blijven. Hij concludeert daaruit dat de diefstallen doorgaans 
bijzonder goed voorbereid zijn: voor de meest uitzonderlijke vrachten is 
kennelijk al een afnemer gevonden, of was de vracht al op voorhand besteld. 

Het gaat in geval van diefstal dus niet altijd om criminaliteit waarbij de 
branche slachtoffer in plaats van dader is. De diefstal verloopt vaak zeer 
efficient; voorkennis van welke lading op welk tijdstip en welke plaats even 
onbeheerd is, lijkt daarbij onmisbaar. Een grote verzekeringsmaatschappij 
schrijft in een brochure over diefstalpreventie dat diefstal vaak gepleegd wordt 
op bestelling: 'in een groot aantal gevallen bleek na diefstal dat de dieven 
precies op de hoogte waren van van de aard van de lading, de geplande route 
en de getroffen preventie-maatregelen. De heren chauffeurs kletsen onderweg 
heel wat af', wordt als een van de oorzaken genoemd. (Vorst, 1994). Werken 
de chauffeurs - tegen betaling - mee met diefstalbendes? Of tillen ondernemers 
de verzekeringsmaatschappijen? Er zijn ook aanwijzingen dat wagens en ladin-
gen gestolen worden om later tipgeld te lcunnen opstrijken (Vorst, 1994). 

Een grote smoldcelaar vertelt over de tijd dat hij zich bezig hield met ladingdief-
stal van sigaretten: 

"Ik ben een van de pioniers in Nederland geweest en werkte met een 
chauffeur die ik in de gevangenis had leren kennen. Maar hij werkte op 
een lager plan: stal uit eigen vrachtauto's en die van collega's. Ik zei: 
we gaan dat een beetje anders doen. Toen ik voor ongeveer miljoenen 
bij ze binnenbracht, konden ze het niet wisselen. Ze hadden meer 
praatjes dan daden. Ze konden nog geen drie ladingen sigaretten aan, 
want dan moesten ze een half miljoen op tafel leggen. Ze draaiden zich 
er dan uit door middel van list en bedrog; soms probeerden ze de lading 
achter mijn rug om aan de verzekering te 'verkopen': daar streken ze 
dan 10 procent mee op." 

Maatregelen 
De geinterviewde transporteurs zeggen allemaal de laatste jaren te hebben 
geinvesteerd in preventieve maatregelen. Steeds meer transport-ondernemingen 
gaan over op het satellietsysteem, waarmee de vrachtwagen geen minuut meer 
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onbespied is. En dat dient meer doelen dan alleen diefstal en overvalpreventie. 
Het kost echter wel enkele duizenden guldens per wagen en een veelvoud 
hiervan voor de centrale. Voor eigen rijders en andere kleine ondernemers is dit 
geen haalbare kaart, al kan er sinds kort gebruik worden gemaakt van een 
gezamelijk centraal meldpunt. 

De grotere transportbedrijven lcunnen het zich permitteren om hun 
wagen uit te rusten met een duur beveiligingssysteem wat onder andere voorziet 
in een brandstof-stop bij diefstal. De gestolen auto komt dan niet ver. Ook de 
bedrijfsterreinen worden in toenemende mate elektronisch beveiligd. Een 
transportondernemer wiens woning op het werkterrein staat, vertelt dat er zeer 
regelmatig pogingen worden ondernomen om het terrein 's nachts te betreden. 
Deze ondernemer kreeg zelfs te maken met dreiging tot ontvoering van een 
dochter. 

Uit diverse bronnen is vernomen dat transporten in oostbloklanden vaak 
worden begeleid door gewapende beschermers in personenauto's. Die worden 
ter plelcke ingehuurd, vaak via een vestiging in het betreffende land. Er is zelfs 
een Nederlands bewakingsbureau dat een aantal keren heeft samengewerkt met 
een Russisch beveiligingsbedrijf, bestaande uit een ploeg ex-KGB-officieren. 
Zo'n beveiligd transport kostte ongeveer 3500 gulden per nt. Daarvoor reed een 
personenauto met bewapende mannen met de vrachtwagens mee. Het bedrijf 
heeft al lange tijd geen aanvragen voor dergelijke transporten gekregen, 
vermoedelijk door de hoge prijs. Van andere transporteurs horen we dat ze zelf 
plaatselijke contacten hebben, die dezelfde service tegen een lagere prijs 
verzorgen. Een medewerker van de werkgeversorganisatie voor transporteurs 
vertelt: 

"Je krijgt dan sterke mannen met vuurwapens die in Ladaatjes met de 
wagen meerijden. Dat kost een paar duiten. Die Ladaatjes beschermen 
je natuurlijk niet echt tegen zware critninaliteit, maar je koopt gewoon 
het risico af. Zie het als een soon verzekering. Natuurlijk rijd je tussen 
de mafia in. Het is een soort alternatieve wapenwedloop, maar wat heb 
je voor keus." 

Een transportondernemer maakt altijd gebruik van dergelijke plaatselijke 
particuliere beveiliging: 

"Daar is niets raars of engs aan. Voor vier- tot vijfhonderd gulden per 
vrachtwagen ben je veilig, zo simpel is dat. Wij zijn er heel tevreden 
mee." 

Een andere transporteur laat zijn opdrachtgever voor beveiliging zorgen. Soms 
ziet hij zijn beschermengelen, soms niet: 

"Ik weet dat ze er zijn. We hebben meegemaakt dat een auto pech kreeg 
en er wen binnen no time mannen met grote geweren rand de truck 
stonden, om de stilstaande wagen te beschermen. De chauffeur had die 
mannen de hele weg niet gezien, maar ze waren er wel. lk bemoei me er 
nook mee, want ik weet dat de opdrachtgever zijn zaakjes wel regelt. En 
of het good of bad guys zijn, daar houd ik me niet mee bezig. Als ze 
mijn wagens maar in de gaten houden." 
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In Polen moeten alle vrachtwagens verplicht in een douane-convooi rijden en 
daarvoor betalen ze 300 tot 600 mark per truck. Er rijdt dan 'een vent met een 
geweer' mee, aldus een geinterviewde. Deze bescherming dient een heel ander 
doe!: zorgen dat de transporten Polen inderdaad verlaten (bij doorvoer) en er 
dus geen invoerrechten worden ontdoken. 

Of de gevoelens van onveiligheid bij transporteurs en chauffeur hele-
maal realistisch zijn, is niet objectief vast te stellen. Feit is dat er ladingdiefstal-
len, overvallen en berovingen plaatsvinden, op welke schaal dan ook. Helemaal 
fictief zullen de onrustgevoelens zeker niet zijn, anders zouden transporteurs 
niet zoveel geld uitgeven aan preventieve maatregelen. Natuurlijk is dit laatste 
alleen haalbaar voor de bedrijven met een grotere omzet. De kleine bedrijven, 
en zeker de eigen rijders, lcunnen niet meedoen aan deze beveiligingswedloop en 
!open daardoor meer risico het slachtoffer te worden van genoemde vormen van 
criminaliteit. 
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8 De economische positie van de wegvervoers-
branche: conclusie 

Het goederenvervoer over de weg is een van de snelst groeiende branches op de 
internationale markt. De produktie en consumptie nemen wereldwijd al decennia 
lang toe en aan deze ontwildceling lijkt voorlopig geen eind te komen. De 
wereldhandel en daarmee het internationaal verkeer van goederen groeit en blijft 
groeien. Op de Europese markt profiteert het goederenvervoer over de weg van 
deze toenemende goederenstroom. Nederland heeft hierin een prominente plaats; 
met Rotterdam als haven dient het land als de belangrijkste poort van het 
continent. Het openen van de Europese binnengrenzen heeft de handelsstroom 
nog verder doen toenemen en ook hiervan profiteert het Nederlands wegtrans-
port ruimschoots. 

De recente balansen van organisaties als het Koninldijk Nederlands 
Vervoer of Transport en Logistiek Nederland schetsen echter een achteruitgang 
in de financieel-economische positie van de branche: de opbrengsten lijken op 
alle fronten fors terug te lopen. De laatste rentabiliteitscijfers van de Neder-
landse ondernemingen zijn inderdaad teleurstellend. Maar wanneer de cijfers 
over langere termijn worden bekeken, blijkt de zaak toch anders te liggen. De 
Nederlandse wegvervoersbranche heeft een aantal goede jaren - vooral 1986 en 
1987 - achter de rug. Wanneer de huidige resultaten aan de cijfers uit die jaren 
gespiegeld worden, zien ze er droevig uit. Veel statistieken in de economische 
rapporten van de branche beginnen dus ook met de bedrijfsresultaten uit 1986; 
een sterk dalende lijn vanaf dat jaar is dan het logische gevolg. Wanneer de 
huidige economische resultaten worden afgezet tegen eerdere jaren, geeft dit een 
heel ander beeld; over langere tijd gezien vertonen bijna alle resultaten een posi-
tief stijgende lijn. 
De huidige 'malaise' waarover de branche-organisaties spreken, moet dus 
gezien worden als een afname van jarenlang positief stijgende resultaten. Deze 
dalende groei is het gevolg van de wereldwijde recessie, die overigens alweer 
over zijn dieptepunt heen lijkt te zyn. Alom wordt verwacht dat de economie in 
de nabije toekomst zal aantrekken: in het eerste deel van 1995 is er een algeme-
ne economische groei van 3 procent. De eerste cijfers over 1995 laten ook voor 
de transportbranche een draai in de goede richting zien. 

Toch is er wel jets aan de hand op de markt van Nederlandse trans-
portondernemingen; het aantal faillissementen is vergeleken met eerdere jaren 
toegenomen en de balans van de gemiddelde transportondernemer ziet er niet 
rooskleurig uit. Het gaat hierbij echter nauwelijks om de grote ondernemingen; 
die doen het nog steeds redelijk goed. De spanning concentreert zich op een be-
paald deel van de markt: de onderkant. Daar bevindt zich de grote groep van 
zeer kleine tot middelgrote ondernemingen die onderling een keiharde brood-
strijd voeren. Hun probleem is eenvoudig te verklaren; ze zijn met teveel. Sinds 
1988 wagen steeds meer nieuwe ondernemers zich op de markt. Dit komt vooral 
doordat de capaciteitswetgeving is losgelaten. De soepele toetredingseisen van 
de Wet Goederenvervoer over de Weg uit 1992 maakt starten op de vervoers-
markt vervolgens helemaal gemaldcelijk. Nadat praktisch alle beperkingen waren 
verdwenen, zagen velen in de voorgaande vette jaren een aanmoediging om een 
ondernemerskans in de branche te wagen. 

De Europese markt trekt de starters het meest; bijna alle nieuwe 
toetreders beginnen met een vergunning voor grensoverschijdend vervoer. 
Daarbij zijn de landen in het voormalig Oostblok grote groeimarkten die veel 
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ondernemers aantrekken. Transport op het buitenland in het algemeen en op 
deze landen in het bijzonder, vereist ervaring en deskundigheid die nieuwe 
toetreders zelden in huis hebben. Ze worden gemalckelijk slachtoffer van 
fraudeurs, smokkelaars of dieven. Preventieve maatregelen waarmee de kans 
slachtoffer te worden van dergelijke criminaliteit kan worden verkleind - zoals 
satellietcommunicatie, bijzondere beveiligingssystemen of het inhuren van 
bewakingsdiensten - kosten de ondernemer veel geld en het is zeer de vraag of 
minder florerende bedrijven deze kosten lcunnen dragen. 

Daarnaast is er de laatste jaren een andere ontwiklceling gaande in de 
transportbranche; het aantal eenmansbedrifren neemt een hoge vlucht. Deze 
trend hangt samen met de invoering van de nieuwe wet, want de cijfers schieten 
vanaf 1992 omhoog. Het gaat hier voornamelijk om voormalig chauffeurs in 
loondienst, die door de baas worden aangemoedigd voor zichzelf te beginnen. 
Wor de WGW was dit niet zo gemaldcelijk, want een chauffeur voldeed meestal 
niet aan de strenge eisen die de WAG stelde. Nu deze eisen niet meer gelden, is 
zelfstandige toetreding op de marlct een peuleschil. En sinds de buitenlandse 
vakbekwaamheidscursussen chauffeurs binnen twee weken aan een diploma voor 
ondernemerschap helpen, valt ook deze laatste drempel voor toetreding weg. 
Waarschijnlijk is de economische recessie ook hier de oorzaak. Veel bedrijven 
zagen hun winsten de laatste paar jaar teruglopen, vooral in het internationale 
transport. Een slim ondernemer probeert dan zijn financiele risico's te verklei-
nen en het terugbrengen van het aantal werlcnemers in vaste dienst is dan een 
oplossing. Wanneer de chauffeur eigen rijder wordt, neemt hij bovendien de 
financiele last van zijn wagen mee. En de ondernemer maakt verder gewoon 
gebruik van zijn diensten, want bijna alle nieuwe eenmansbedrijven rijden in 
opdracht van de voormalige baas. Tegen kilometertarief, en dat is ook nog eens 
voordeliger voor het moederbedrijf. 

Omdat er steeds eigen rijders bijkomen, wordt de onderlinge concurren-
tie harder. De kilometerprijs komt daardoor steeds verder onder druk te staan; 
een prijzenslag aan de onderkant van de markt is het gevolg. Veel (nieuwe) 
bedrijven leggen hierbij het loodje, maar anderen weten zich net staande te 
houden en rijden tegen bijna onmogelijke tarieven. "De markt is ziek", ver-
woordt een ondernemer het in Elsevier (1993). De angst voor dalende bedrijfs-
resultaten is een born onder de branche. Want de zich onderling doodconcur-
rerende eigen rijders treldcen de prijs naar beneden, waardoor uiteindelijk de 
gehele transportbranche in gevaar komt; ieder bedrijf wordt op den duur immers 
gedwongen zijn produkt in de aanbieding te doen. 
En dat zal steeds meer bedrijven in de rode cijfers brengen. Omdat noodlijdende 
bedrijven onvoldoende middelen voor onderhoud en irmovatie hebben, komt 
uiteindelijk de kwaliteit van het Nederlands beroepsgoederenvervoer onder druk 
te staan. Aangezien Nederland zijn huidige toppositie als Europees wegtrans-
porteur dankt aan de hoge kwaliteit van dit produkt, zal de internationale 
concurrentiepositie op den duur verslechteren. Ondernemers in nood lcurmen 
bovendien rare sprongen maken om hun kostprijs te drulcken; wetsontduiking en 
criminaliteit zijn daarbij niet uitgesloten. 

49 



9 Legale manieren om het hoofd boven water te 
houden 

In dit hoofdstuk komen de legale middelen aan de orde die bedrijven toepassen 
om het hoofd te bieden aan de economische problemen. Het gaat achtereenvol-
gens om het omlaagbrengen van loonkosten, het uitbesteden van werk, het 
terugdringen van het aantal lege kilometers, het en van de voertuigen en het 
tanken van goedkope brandstof. 

Een ondernemer kan zijn loonkosten fors terugdringen door zijn vaste 
chauffeurs te stimuleren om zelfstandig ondernemer te worden en zo, als 'eigen 
rijder', transporten voor hem te gaan rijden. Het ondernemersdiploma is snel 
gehaald en wanneer de chauffeur geen geld heeft om de vrachtwagen van de 
baas te kopen, kan er voor de financiering iets geregeld worden. En anders is 
leasing een mogelijkheid. Voor de ondernemers is het een middel om onder de 
relatief zware loonkosten van een chauffeur in vaste dienst uit te komen. 
Bovendien wordt het risico van een te groot wagenpark voorkomen. De nieuwe 
'eigen baasjes' blijven meestal op contractbasis voor de oude baas rijden en 
vullen dit - zo mogelijk - aan met losse vrachten van andere opdrachtgevers. De 
chauffeurs zijn nogal happig op het eigen rijderschap, maar ze lopen grote 
financiele risico's. De werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland 
is niet tegen het eigen rijderschap gekant, omdat het veel grotere ondernemers 
redt. In het lijfblad van chauffeurs Truckstar verschijnen echter regelmatig 
artikelen waarin de truckers worden gewaarschuwd voor de grote risico's van 
het eigen rijderschap. 
Een andere manier voor ondernemers om de loonlcosten omlaag te brengen is 
het inschakelen van tijdelijke arbeidskrachten. Steeds meer chauffeurs krijgen 
een aanstelling voor bepaalde tijd, of worden per klus - via een uitzendbureau - 
ingehuurd. De Stichting Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer - een 
soort uitzendbureau voor chauffeurs - ziet zijn omzet de laatste jaren sterk 
stijgen: het bedrijf haalde een omzetstijging van vijftig procent. Volgens GPdW 
heeft deze ontwiklceling richting meer tijdelijke aanstellingen te maken met de 
"flexibilisering van de transportsector". 

Internationale bedrijven nemen buitenlandse chauffeurs in dienst uit 
exportlanden waar lonen worden betaald, zoals het voormalige Oostblok of 
Turkije. Warmeer deze chauffeurs op de loonlijst van het Nederlandse bedrijf 
staan, moeten de lonen uiteraard voldoen aan de CAO. Een (in dit geval) 
Turkse chauffeur biedt echter tal van voordelen, vertrouwde een ondernemer 
ons toe. Van zijn 200 chauffeurs hebben er 150 de Turkse nationaliteit. Behalve 
de voordelen die te maken hebben met het rijden op het land van afkomst (ze 
kennen de weg, de taal, de weersomstandigheden, de cultuur, de wet en de 
mazen), zijn ze, volgens de ginterviewde: "breder inzetbaar, flexibeler en 
minder verwend dan de Nederlandse chauffeur". Nog voor het einde van 1995 
zullen de arbeidsregels op dit punt aangescherpt worden waardoor het in dienst 
hebben van niet-EG-ers moeilijker wordt. 

Veel ondernemers hebben al een voorsprong op dit verbod genomen: 
wanneer er een dochteronderneming in het buitenland wordt opgezet, lcunnen de 
buitenlandse chauffeurs zelfs tegen plaatselijke tarieven worden betaald. Nog 
meer voordeel kan er worden behaald wanneer er met plaatselijk materieel op 
lokale kentekenbewijzen kan worden gereden. Niet ieder land heeft echter even 
gemakkelijke vestigingsvoorschriften en sommige staten hebben zeer onaantrek- 
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kelijke bilaterale contracten, waardoor volledig uitvlaggen niet aantreklcelijk is. 
Andere bedrijven kiezen wel voor een plaatselijke vestiging, maar houden zich 
ver van lokaal personeel of materieel vanwege de lagere kwaliteit. Het landen-
kantoor dient dan slechts als handelspost, voor het leggen van plaatselijke 
contacten, als transito-punt en voor het gemak en de veiligheid van de Neder-
landse chauffeurs in den vreemde. Sommige bedrijven combineren buitenlandse 
chauffeurs op de Nederlandse loonlijst met een uitvlag-vestiging compleet met 
lokale chauffeurs. Aan de grens wordt dan van chauffeur gewisseld. 

Een tweede veelgebruikte methode om het economische risico te verldeinen, is 
het uitbesteden van transporten, ook wel charteren genoemd. Transportondeme-
mers besteden een steeds groter gedeelte van hun vrachten uit aan andere - 
veelal kleinere - bedrijven. Heel vaak gaat het hierbij om eigen rijders. Het 
charteren, vroeger een noodgreep in het hoogseizoen, wordt door een groeiend 
aantal transportondernemingen aangewend om financiele risico's te verminderen. 
Er hoeven immers slechts weinig chauffeurs in vaste dienst te zijn, de onderne-
mer bent een minimum aantal wagens en al het overige werk gaat - aangepast 
naar de vraag - via charters. Een voorbeeld: transportonderneming Frans Maas, 
ooit een onderneming met een fors wagenpark, heeft tegenwoordig nog maar 
twintig wagens in eigen bezit. Het bedrijf maakt op grote schaal gebruik van 
eigen rijders. De eenmansbedrijven vormen meestal geen bedreiging wat betreft 
klantenroof, omdat ze daarvoor de transportcapaciteit niet hebben. Het is dus 
veiliger voor een transportondernemer om eigen rijders te charteren dan om 
gelijkwaardige collega-bedrijven in te schakelen. Bovendien zijn de eigen rijders 
in veel gevallen gewoon de oude werIcnemers van het transportbedrijf en dus 
binnen handbereik. Ze vormen het vaste charterbestand; ze zijn inzetbaar 
wanneer nodig, en geen kostenpost in minder drukke tijden. Soms zijn het de 
financieel minder aantreldcelijke opdrachten die de eigen rijders ten deel vallen: 
het financiele risico ligt clan bij hen en niet bij de grotere transporteur, die zijn 
klant toch binnenhoudt. Het komt ook voor dat een charter weer wordt doorge-
geven aan een derde of zelfs vierde rijder. 

Dit alles maakt de goederenstroom er niet overzichtelijker op en - 
belangrijker - drukt de prijs steeds verder naar beneden. De kleintjes - de eigen 
rijders - zijn meestal de dupe. Door de grote onderlinge concurrentie en de 
onervarenheid van veel eigen rijders, duiken ze al snel onder de normale 
tarieven. Voor de transporteurs is dat aantreklcelijk. Wanneer een eigen rijder 
kopje onder gaat, staan er tien anderen klaar. Maar behalve het uiteindelijke 
faillissement van de chauffeur, leidt deze ontwiklceling tot een steeds verdere 
verlaging van de vrachtprijzen, waaronder de branche uiteindelijk ernstig te 
lijden heeft. De eigen rijders accepteren bijna alle transporten omdat er toch 
brood op de plank moet komen, maar ze moeten dikwijls noodgrepen uitvoeren 
om de klus lonend te maken. Zo moeten ze bij voorbeeld extreem veel uren 
maken of flunk 'doortrappen' (= te hard rijden). In 1992 werden twintig procent 
meer rijverboden vanwege snelheidsovertredingen uitgedeeld dan in het jaar 
daarvoor. Aan het aantal verkeersovertredingen is de noodlijdende ondernemer 
te herkennen (CBS, 1994). 

Een volgende manier om de prijs omlaag te brengen, is het terugdringen 
van het aantal 'lege kilometers': de afstand die een vrachtwagen zonder lading 
rijdt. Na aflevering van de vracht kan de chauffeur nog een binnenlands 
transport rijden, dit noemt men cabotage. Voor bedrijven met een vestiging in 
het bestemmingsland is het gemakkelijk om een terugvracht of een binnenlandse 
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transport te regelen. Ook worden er tussen transportondernemingen onderling 
afspraken gemaakt, want, wat heenreis is voor de den, is terugtocht voor de 
ander. Toch komt dergelijke samenwerking in de branche slechts mondjesmaat 
voor. Kleine ondernemers hebben minder tijd en mogelijkheid om hun laadcapa-
citeit volledig te vullen; ze kunnen niet terugvallen op een kantoor, communica-
tiemiddelen en personeel. Zij zijn soms dagenlang op zoek naar vracht voor 
(een deel van) de terugreis, met alle kosten en risico's van dien. 

Voorts worden transportvoertuigen steeds vaker geleast. Ook dit is een 
manier waarop ondernemers hun risico's verkleinen. Volgens de nieuwe wet 
hoeft de vervoersvergunning niet langer samen te vallen met het eigendom van 
een vrachtvoertuig. Een ondernemer kan zijn wagenpark dus uitbreiden zonder 
een groot financieel risico te nemen; door middel van een lease-constructie. 
Starters kunnen hierdoor met nog minder middelen op de markt toetreden (CBS, 
1994). 

Er kan ook bezuinigd worden op de prijs van brandstof. In Luxemburg 
kan goedkope dieselolie worden getankt; deze omweg loont al gauw en is 
legaal. Minder legaal is het rijden op (rode) huisbrandolie; dit is gewone 
dieselolie, maar twee dubbeltjes per liter goedkoper omdat het onbelast is. 
Officieel mag deze olie alleen gebruikt worden voor het rijden op eigen terrein, 
maar de paldcans is zo klein dat veel ondernemingen er het hele wagenpark mee 
voltanken. Meestal wordt er dan half-om-half getankt; de rode kleur van de 
huisbrandolie verraadt hen dan niet meer. 
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10 Criminaliteit in de vervoersbranche: CAO-
fraude en wurgconstructies 

Wanneer de legale oplossingen een noodlijdend bedrijf geen uitkomst meer 
bieden, lcunnen minder legale werkwijzen worden aangewend om het hoofd 
boven water te houden. Men kan natuurlijk ook gewoon uit zijn op het maken 
van - oneerlijke - winst. Hiervoor lcunnen de volgende methoden worden 
gebruikt: wurgconstnicties, CAO-fraude, Euro-fraude en smoldcel. De eerste 
twee vormen van criminaliteit komen hieronder aan de orde, de laatstgenoemde 
methoden worden in de twee volgende hoofdstuldcen besproken. 

Bedrijven die in de klem zitten, besteden steeds vaker het minder winstgevende 
vervoer uit aan kleine bedrijfjes, meestal aan eigen rijders. Deze bedrijtjes 
worden in toenemende mate afhankelijk van de grotere bedrijven. De vrachten 
die zij aannemen zijn echter vaak financieel onaantrekkelijk waardoor de eigen 
rijders verlies lijden en steeds vreemdere sprongen moeten maken om het hoofd 
boven water te houden. Soms is er sprake van meerdere uitbestedingen, waar-
door de uiteindelijke vrachtprijs zwaar onder de maat is (FNV, 1986). Dit kan 
uitmonden in een wurgconstructie: de ene ondernemer helpt de andere onderne-
mer met de financiering van vrachtwagens, onderhoudskosten, vrachten. Dat 
kan doorgaan tot de tweede ondernemer totaal afhankelijk van de eerste is 
geworden; hij rijdt diens transporten maar verdient niets, want hij is de eerste 
ondernemer geld schuldig. Zo wordt hij langzaam gewurgd. Dit gebeurt ook 
vaak met buitenlandse werkmaatschappijtjes die aan bijvoorbeeld Turkse of 
Poolse kleine ondernemers 'verkocht' en vervolgens leeggelcnepen worden. 
Ondernemers wier vergunning is ingetroklcen, lcunnen een financieel noodlijden-
de ondernemer dwingen voor hen te rijden (FNV, 1986). 

CAO-fraude is een andere manier om op illegale wijze de kostprijs 
omlaag te brengen. Ondernemers lcunnen de belastingdienst bedotten door on-
juiste opgave van het aantal werknemers en werlcuren birmen hun bedrijf. De 
FNV-vervoersbond schatte in 1985 dat transportondernemingen op die manier 
voor 73 miljoen aan zwart geld creedren. Veertig procent van de vervoerson-
dernemingen leeft de CAO niet na. Dat gebeurt op vier verschillende manieren: 
door diensturen te schrappen, de chauffeurs te laag in te schalen, de rijders 
geheel of gedeeltelijk zwart uit te betalen of door zwartwerkers in te huren. De 
chauffeurs klikken zelden, want dan raken ze hun baan kwijt (FNV, 1986). Het 
hoge aantal bellers naar de in 1994 ingestelde klachtenlijn van de FNV-ver-
voersbond wijst op het grote aantal CAO-ontduikingen en de angst van chauf-
feurs om de vuile was buiten te hangen; deze kliklijn biedt immers de mogelijk-
heid tot anonieme aangifte. 

Jets anders is het zogeheten postiljon-systeem: een op zich legate 
methode om loonkosten te besparen die echter ook op illegale wijze kan worden 
toegepast. Buiten de EU, wanneer de meest grondige controlegrenspost is gepas-
seerd (meestal na Italie of Oostenrijk) stapt de Nederlandse chauffeur van de 
wagen af. De wacht wordt gewisseld door een chauffeur van het (lage lonen-
)land van bestemming, zoals een Turk en/of Pool. Deze rijdt veel goedkoper 
dan zijn Nederlandse collega, maar de werkwijze is illegaal warmeer de trucker 
niet op de loonlijst van het Nederlandse bedrijf staat. De Nederlandse chauffeur 
stapt vervolgens op de eerstvolgende truck terug naar Nederland, daar naar toe 
gereden door een chauffeur uit het lage-lonen-land. De illegale toepassing van 
het postiljon-systeem gebeurt meestal onder directie van de transportonderne- 
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mer, maar er is ook een variant bekend waarbij alleen de chauffeur de overtre-
ding begaat en hiervan profiteert. Een van de geinterviewde ondernemers 
ontdekte dit bij toeval toen zijn chauffeur in Turkije bij een ernstig ongeluk 
betrokken raakte en in het ziekenhuis belandde. De eigenaar van de wagen 
vloog naar het bewuste land om zijn trucker te bezoeken, maar daar aangeko-
men trof hij een wildvreemde chauffeur in het ziekenbed aan. De echte chauf-
feur zat elders in het land op familiebezoek (ook hij was van Turkse atkomst, 
maar stond op de Nederlandse loonlijst) en wist van niets. Hij had de vrachtwa-
gen bij de grens doorgegeven aan een bevriende Turkse chauffeur, die de 
binnenlandse rit tegen een lage prijs voor hem reed. De chauffeur nam dus een - 
betaalde - vakantie. Dit systeem bleek bij nader onderzoek door de transporton-
dernemer door meer van zijn chauffeurs te worden toegepast. Na deze bevin-
ding, besloot de ondernemer een nevenvestiging in Turkije op te zetten, 
teneinde het systeem te legaliseren en zo de opbrengst in eigen zak te houden. 
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11 Eurofraude 

Het wegvallen van de Europese binnengrenzen maakt de controle op het trans-
port moeilijker en daarmee het gesjoemel met heffingen, subsidies en belastin-
gen gemakkelijker. Voorheen werden aan de Nederlandse grens documenten 
aangemaakt die bewezen dat een lading goederen het land was binnengekomen 
of had verlaten, en daarmee was de kous af. Invoerrechten, accijnzen of 
subsidies werden hier (bij wijze van spreken) afgerekend. Maar tegenwoordig 
passeren de vrachtauto's doorgaans zonder controle de Nederlandse grenzen. 
Voor goederen waarover belastingen dienen te worden betaald of subsidies 
lcunnen worden ontvangen, moet achteraf worden bewezen dat de goederen 
inderdaad op de plaats van bestemming zijn aangekomen en dus recht hebben op 
belastingrestitutie of subsidiegeld ed. Het geheel van alle fraude-vormen waarbij 
er sprake is van misbruik van Europese regels, subsidies en belastingen noemen 
we Eurofraude. 

Met Eurofraude betreden we volgens onze definitie het terrein van de 
georganiseerde misdaad. In deze gevallen wordt de criminaliteit niet gepleegd 
door de transporteurs zelf, maar worden hun bedrijven door EU-fraudeurs als 
instrument gebruikt. We lcunnen in deze paragraaf aangeven welke vormen er 
voorkomen, maar het is voor ons onmogelijk jets te zeggen over de omvang van 
het verschijnsel. 

11.1 documenten 

Binnen de EU rijden wagens doorgaans op de zogenaamde T-documenten 
(=Transit). Deze documenten bestaan uit vijf bladzijden en bij vertrek uit 
Nederland wordt het eerste blad bij de douane achtergelaten. Deze formulieren 
zijn alleen geldig binnen de EU en bij overschrijding van een buitengrens 
moeten nieuwe vervoersdocumenten worden opgemaakt. Bovendien stuurt de 
douanepost aan de EU-buitengrens het laatste blad van het formulier op naar de 
Nederlandse douane, zodat bewezen is dat de vracht de EU heeft verlaten. 
Een lading kan vervoerd worden onder status 1 of status 2. Een Ti-status 
betekent dat de EU-belasting over de vracht nog niet is afgedragen. Tijdens 
doorvoer, wanneer de vracht binnen de EU blijft, hoeft deze heffing niet te 
worden betaald. Pas bij het verlaten van de EU houdt de fiscus de hand op. Een 
T2-status betekent dat de heffingen en belastingen over de lading al zijn afgedra-
gen, of ze in het geheel niet hoeven te worden betaald, omdat de goederen 
binnen de EU blijven. 

Wanneer goederen een bestemming buiten de EU hebben (of van buiten 
de EU naar binnen komen), reizen ze meestal op een zogenaamd TIR-carnet (= 
Transport Internationale Routiere). Dit formulier bestaat uit zeven bladen en bij 
het verlaten van Nederland blijft een blad bij de douane achter. Voor ieder niet-
EU-land waar de vrachtwagen doorheen rijdt, moeten de papieren bij binnen-
komst steeds geldig gemaakt worden, om bij het verlaten van dat land weer 
afgetekend te worden: het bewijs dat de vracht het land verlaten heeft, moet 
steeds een douane-post teruggestuurd worden. Wanneer de vracht op de eindbe-
stemming is aangekomen, wordt de laatste bladzijde ter bewijs naar de douane-
post van allereerst vertrek (bijv. Rotterdam) opgestuurd. Dan pas is het docu-
ment gezuiverd. 

De Tir-carnets worden in Nederland uitgegeven door Transport en 
Logistiek Nederland. Er bestaat bovendien een levendige zwarte handel in deze 

55 



documenten en zijn er - nauwelijlcs van echt te onderscheiden - nagemaakte Tir-
carnets op de markt. Na de douane-controle gaan de formulieren voor een 
laatste check terug naar TLN en vervolgens nog naar de International Road 
Union (IRU) in Geneve. Transport en Logistiek Nederland vindt geregeld nog 
'Mickey Mouse'-stempels op de documenten, soms zelfs stempels uit steden 
waar geen douane-kantoor is. 
De achterste douane-bladen van het T en TIR-formulier komen soms niet meer 
terug; soms omdat de plaatselijke douane er niets van snapt, maar vaker omdat 
de bewuste goederen de EU-grens helemaal niet passeren. Ze worden gewoon 
op de Europese markt verkocht, maar zijn formeel 'zoek'. In dat geval is er 
fraude gepleegd. De vele varianten van Euro-fraude komen in dit hoofdstuk aan 
de orde. 

11.2 Expediteurs 

De transportdocumenten worden tegen betaling opgemaakt door &mane-
expediteurs, meestal in opdracht van een verlader, soms rechtstreelcs van 
fabrikanten. Sommige verladers of transportondernemers maken zelf hun 
documenten op, maar dit komt niet vaak voor. De expediteur regelt het vervoer 
van A naar B, van vliegtuig tot schip tot vrachtwagen. Voor het vervoer over de 
weg schakelt de expediteur den of meer transportbedrijven in. Per douane-
document moet een borgsom gestort worden, maar expeditie-bedrijven hebben 
een doorlopende borg uitstaan. Wanneer de papieren niet aangezuiverd worden, 
is de expediteur verantwoordelijk tegenover de fiscus voor de misgelopen 
belastinggelden of te ten onrechte betaalde subsidies. 

Wanneer er geen bewijs komt dat de goederen de EU hebben verlaten, 
klopt de Nederlandse belastingdienst bij de expediteur aan met een naheffing 
voor de misgelopen gelden. In 1994 kregen twintig expediteurs een dergelijke 
rekening in de bus; zo moest het bedrijf Pakhoed 78 miljoen ophoesten en Frans 
Maas 35 miljoen. De branche-organisatie van expediteurs Fenex schat dat de 
fiscus op deze manier jaarlijks zo'n 1,5 miljard aan belastinginkomsten mis-
loopt. Sommige expediteurs huren een bewakingsbedrijf in voor gevoelige 
transporten; een bewakingsagent rijdt dan in zijn personenwagen achter de 
vracht aan en houdt het douane-document gescheiden van de wagen. Het komt 
ook voor dat werlcnemers van het expeditie-bedrijf met hun neus op het laden en 
lossen staan. Verder schijnen sommige expeditie-bedrijven camera's in hun 
kantoor hebben hangen, waarop het moment dat de chauffeur de papieren 
inklaart op film wordt vastgelegd. 
Volgens Fenex is het de georganiseerde misdaad die slim inspringt op de 
onoverzichtelijkheid van de open grenzen en zo de expediteurs een loer draait. 
FENEX neemt deel in de pas opgerichte werkgroep Fraude-preventie samen met 
Justitie en Economische Zaken. Maar zijn alle expediteurs wel zo onschuldig? 
En welke rol spelen de plaatselijk overheden? 

We bespreken de verschillende varianten in subsidie-/belasting- en 
accij nsfraude: 

11.3 Landbouwfraude 

Veel landbouwprodukten genieten bescherming binnen de EU. Omdat ze buiten 
de EU goedkoper zijn, moet er over de invoer van deze produkten een heffing 
worden betaald. Deze heffing hoeft niet te worden betaald over goederen die 
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alleen maar door de EU reizen, maar niet op deze markt komen. Met deze 
produkten wordt vaak gerommeld met het land van bestemming. Een voorbeeld: 
Er worden in Polen runderen aangekocht met als officiele bestemming Algerije. 
Ze vertreklcen onder Ti-status richting Spanje, alwaar ze per schip verder 
vervoerd moeten worden. Omdat ze alleen maar door de EU reizen, hoeft de 
landbouwheffing op runderen niet te worden betaald. In werkelijkheid worden 
ze al in Duitsland uitgeladen, gekeurd, gewogen en geoormerkt. De koeien 
reizen als Duitse runderen verder naar Frankrijk onder T2-status. Voor vervoer 
tussen twee bestemmingen binnen de EU hoeft immers geen belasting te worden 
afgedragen. In Frankrijk worden de koeien geslacht en vervolgens worden de 
biefstukken naar een land buiten de EG verkocht en vangt de verkoper belas-
ting-restitutie. (zie hieronder) 
Er is nu op drie manieren fraude gepleegd: 
1) de landbouwheffing is ontdoken (in dit geval voor 6 miljoen gulden) 
2) er is zwart geld geproduceerd 
3) er is ten onrechte subsidie-geld geind 

Wanneer gesubsidieerde landbouwprodukten worden uitgevoerd naar een 
bestemming buiten de EU, wordt dit beloond met een belasting-restitutie. 
Vooral voor landbouwprodukten waarvan in de EU een overschot bestaat, wordt 
bij uitvoer veel geld betaald. Suiker is zo'n produkt. Een voorbeeld: er wordt 
wederom een fictief bestemmingsland op de documenten aangegeven, buiten de 
EU, terwijl het produkt gewoon op de Europes markt blijft. Er wordt dus ten 
onrechte subsidie-geld opgestreken. Soms gaat het produkt niet eens het produk-
tieland uit, maar wordt de suiker ter pleldce vernietigd of verdwijnt in een 
illegale stokerij. 

11.4 Grootschalige belastingfraude 

Op goederen zoals sigaretten, alcohol en hoogwaardige apparatuur (computers, 
stereo's) rusten, bij invoer, hoge accijnzen en andere belastingen. Maar bij 
doorvoer hoeven deze bedragen uiteraard niet te worden betaald. Ook hier 
wordt er vaak met het land van bestemming geronuneld. Een voorbeeld: 
sigaretten uit de VS komen in Rotterdam aan. De formele bestemming is Noord-
Afrika, dus hoeven er geen heffingen te worden betaald. De sloffen komen 
echter toch op de Europese markt terecht. Daar komt de Nederlandse fiscus 
gemiddeld pas acht maanden later achter, wanneer blijkt dat de documenten niet 
aangezuiverd zijn. De partij is nooit in Noord-Afrika aangekomen en is dus 
'zoek'. Soms blijken de stempels van de grensposten te zijn vervalst. Duidelijk 
is, dat in deze gevallen de werkelijke goederenstroom en de officieele route 
volgens het document niets met elkaar van doen hebben. Aansprakelijk voor de 
schade is de aanvrager van het douanedocument, meestal een expediteur. Die 
probeert de claim te verhalen op zijn opdrachtgever. 

Soms heeft de transporteur de documenten zelf geregeld en draait voor 
de schade op. Maar ook als dat niet het geval is, loopt de transportondernemer 
schade: vooral als de fraude onderweg wordt ontdekt. Een geinterviewde van de 
werkgeversorganisatie: 

"Er bellen wel eens kleine ondernemers om navraag te doen naar een 
bepaalde opdrachtgever. Ze zeggen te zijn gebeld door een onbekende 
firma die een vracht naar - vaak - een Oostblokland wilde hebben. Zo'n 
transporteur heeft dan vaak geen enkele ervaring in het land van be- 
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stemming of met ha vrachtprodukt. Dan weet je dat het mis is: frau-
deurs zoeken een naieve vervoerder die geld nodig heeft. Wij raden ze 
dan af met zo'n opdrachtgever in zee te gaan. Maar vaak doen ze het 
toch, of ze vragen niets na, en dan weet je van tevoren wat er gaat 
gebeuren. In het land van bestemming wordt de chauffeur in een cafe of 
ondenveg aangesproken door een aardige Pool of Rus die voor honderd 
mark aanbiedt de papieren in orde te maken. De chauffeur spreekt de 
taal nauwelijks en is allang blij. Natuurlijk krijgt hi] valse stempels. En 
op de terugweg ontdekt de douane dat en zet de wagen vast: de invoer-
rechten moeten worden betaald en 150 % boete, de wagen moet blijven 
staan en dat kost staan geld, de chauffeur moet naar Nederland reizen en 
ga zo maar door. Een klein transportbedriff is dan in een klap failliet." 

Voorbeelden uit de praktijk van de sigarettensmoldcel wijzen opvallend vaak in 
de richting van Italie en Zwitserland. De fraude wordt dan vanuit Italie bestuurd 
en via Zwiterserland uitgevoerd. Als er Nederlanders betroldcen zijn, is dit vaak 
in de rol van tussenpersoon als vervoerder of expediteur. De tabalcsfabrikanten 
spelen een dubieuze rot, want zij profiteren van de smoldcel: zij verkopen grote 
partijen aan duistere tussenhandelaren en zien hun omzet stijgen - doordat de 
lage prijs van hun produlct op de zwarte markt voor een grote afname zorgt, 
terwijl de winstmarges gelijk blijven (Volkskrant, 6-05-1995). 

Er is een enorme afzetmarkt voor ongemerkte sigaretten. De Nederland-
se fiscus loopt miljoenen aan accijnsgeld mis. Een pakje kost in Nederland 5,65 
en daarvan is de prijs als volgt samengesteld: accijnzen 3,22, BTW 0,84 en 
invoerrechten 0,57: dan blijft er nog 1,02 over. Op den container rust daardoor 
een fiscale waarde van 3 miljoen (Volkskrant, 6-05-1995). De Helmondse 
politie voerde een onderzoek uit in het gebied rond Helmond. In een periode 
van twee maanden circuleerde er voor 35 miljoen gulden aan illegale sigaretten 
in deze streek. Ze worden in café's 'onder de bar' verkocht, in kleine hoeveel-
heden direct aan klanten en met stollen tegelijk aan tussenhandelaren. Volgens 
een rekensom uit de losse pols blijkt uit het onderzoek dat alleen in de circel 
rond Helmond zo'n tienduizend mensen dagelijks een pakje ongemerkte sigaret-
ten rookt. Voor heel Nederland gaat het dan om zo'n honderdduizend mensen 
die zich schuldig maken aan smokkelheling! 

11.5 Fraude door onjuiste benaming 

Omdat over ieder produkt een ander belasting-pecentage moet worden betaald, 
kan het lonend zijn om hoog belaste goederen op papier voor te stellen als 
goederen waarop slechts een lage belasting hoeft te worden betaald. Dat kan 
subtiel: 1000 CC-motoren worden 'vermomd' als 250 cc-motoren. Heel wat 
minder subtiel: een zending mahonieschors - om kerststukjes van te maken - 
bevat in werkelijkheid sigaretten. 

11.6 BTVV-fraude 

Wanneer bepaalde goederen in een land verkocht worden, moet er BTW over 
worden betaald. Om de BTW te ontduiken, lcunnen de spullen fictief naar het 
buitenland worden verkocht, terwfil ze gewoon op de binnenlandse markt 
worden verkocht. Hiervoor worden soms zelfs fictieve inkoop-bedrijven op 
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poten gezet, compleet met een opslagloods voor de papieren goederen. Deze 
vorm van fraude is mogelijk geworden door het opengaan van de grenzen - 
voorheen werd er bij de douane een bewijs afgegeven dat de goederen de grens 
daadwerkelijk waren gepasseerd - maar dit staat verder los van transport. Dat 
wil zeggen; er is sprake van fictief transport. 

11.7 Combinaties 

Vaak gaan verschillende vormen van fraude samen. Belaste goederen worden 
ingevoerd onder valse naam - van een niet belast produkt - en vanzelfsprekend 
wordt er dan ook geen accijns over betaald. Een 'grote naam' uit de Nederland-
se smoldcelgeschiedenis vertelt: 

"Ik werkte voor Italianen die vanuit Zwitserland opereerden. lk was de 
doorsluizer: haalde de containers uit Rotterdam en Antwerpen. Daar zat 
dan zogenaamd wc-papier in of tissues, maar achter de eerste laag zaten 
de sigaretten; zo waren ze in de VS verpakt. Ze werden verkocht in 
Spanje of Duitsland. Er werkten zo'n vifflien mensen voor me, onder 
andere van een transporrma. Als ik ze nodig had, riep ik ze op: 
vandaag kun je niet naar je werk, want je moet twee dagen voor mij 
rijden. Ze verdienden dan een duizendje of vijf per week." 

Toch lijkt het alsof er maar weinig Nederlanders echt groot zijn in de Euro-
fraude. Meermalen worden in gespreldcen Italiaanse en Zwitserse groepen 
genoemd als de echte 'grote jongens' achter de sigarettenfraude. Een goed 
ingelicht schade-expert zegt: 

"Vergeleken met de Italiaanse, Zwitserse en Spaanse groepen - de 
breinen - zijn de Nederlandse jongens padvinders" 
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12 Smokkel 

Stelden we ons voorheen smokkel voor als een activiteit in grensstreken, waarbij 
aanvankelijk snelle fietsers en gemotoriseerde smokkelaars in boter of sigaretten 
waren betrokken, tegenwoordig denken we aan transport over lange afstanden 
en vooral en in de eerste plaats aan drugs. 

12.1 Nederlandse gedetineerden in het buitenland 

Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen neemt de laatste jaren 
sterk toe. In september 1995 waren dit er 1302; ruim driemaal zoveel als tien 
jaar terug, toen er 414 Nederlanders in buitenlandse detentie waren. Volgens 
een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het aantal in het 
buitenland gedetineerde Nederlanders vooral de laatste vijf jaar sterk toegeno-
men. In 1990 waren het er 650; minder dan de helft van het huidige aantal. 
Tegenwoordig wordt er ieder jaar een nieuwe record gevestigd. Het aandeel van 
drugsdelicten hierin is groot; in september zaten 1026 van de 1302 Nederlandse 
gedetineerden in het buitenland vast wegens het bezit van of handel in narcotica; 
bijna tachtig procent. Van 56 personen was het gepleegde delict bij het ministe-
rie overigens nog onbekend. In 1985 maakten dnigsdelicten ruim zeventig 
procent van het aantal buitenlandse veroordelingen uit. 

Het grootste aantal Nederlandse gedetineerden zit vast in Duitsland; 
236, waarvan 122 wegens een drugsdelict. Het grootste aantal Nederlandse 
overtreders van de narcoticawet zit echter vast in Franlcrijk; 189 Nederlanders 
zitten hier hun tijd uit vanwege een drugsdelict, van de in totaal 216 Nederland-
se gedetineerden. Ook in Spanje zitten veel Nederlanders vast: in totaal 195, 
waarvan 184 wegens drugsovertredingen. In Engelandse gevangenissen zitten 
146 Nederlanders vast en alweer is het leeuwedeel gearresteerd voor een 
overtreding van de narcotica-wet; 129. Marokko houdt 70 Nederlanders 
gevangen; 67 van hen pleegde een drugsdelict. Het hoge aantal Nederlanders in 
Maroklcaanse detentie is sinds 1992 ontstaan: toen koning Hassan II de 'War on 
Drugs' aflcondigde. 

Het is onbekend hoeveel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zich onder 
deze gedetineerden bevinden, maar het vermoeden bestaat dat dit aandeel groot 
is. Vooral in Marokko is het aantal chauffeurs onder de Nederlanderse gevange-
nen hoog; volgens de FNV-vervoersbond gaat het hier om 39 Nederlandse 
chauffeurs die vastzitten vanwege hash-smokkel: bijna twee-derde van het totaal 
aantal Nederlandse drugsgedetineerden in Marokkaanse gevangenissen. Terwijl 
het vervoer van en naar Marokko slechts 0,02 % van het internationale handels-
verkeer van Nederlandse transportondernemingen uitmaakt. 

12.2 Drugssmokkel 

Er vindt een aanzienlijke smoklcel van (illegale) goederen in vrachtwagens 
plaats. De sloffen sigaretten en flessen drank die chauffeurs voor eigen bijver-
dienste in de cabine of lading meenemen, blijven hier buiten beschouwing, 
omdat het hoofdzakelijk om kleinschalige en niet-georganiseerde smokkel gaat. 
Bij andere smoklcelvormen wordt echter op grote schaal gebruik gemaakt van 
reguliere professionele transportbedrijven. De smoklcel op grote schaal betreffen 
voornamelijk drugs, zoals XTC en andere synthetische drugs naar Engeland 
(vaak in bloemen en bloembollen) en Zweden, en bovenaan de lijst natuurlijk 
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hash uit - ondermeer - Noord-Afrika. 
We bespreken de smokkel per drugssoort. 

12.2.1 Nederwiet 

In Nederland wordt naar een schatting van Steinmetz c.s. (1995) jaarlijlcs 
gemiddeld 51 ton wiet geproduceerd, met een gezamelijke omzet van 416 
miljoen. Deze wiet blijft voor het overgrote deel binnen Nederland: er wordt 
slechts voor 16 miljoen geexporteerd. Vooralsnog doet deze drugs in de 
smoldcel niet mee. 

12.2.2 Hash en marihuana 

Nederlands 'slechte naam' op het gebied van soft-drugshandel is terecht, 
schrijven Steinmetz c.s. (1995) in hun onderzoek. Verder meldt de onderzoeker 
dat er "een zeer substantiele vermenging tussen handel in soft-drugs en de 
transportsector" is. Er worden immense hoeveelheden aan hennepprodukten 
door Nederlanders opgekocht en doorgevoerd naar andere vraaglanden. Stein-
metz c.s. (1995) ramen het gewicht aan hash en marihuana dat jaarlijlcs door 
Nederlanders wordt gemporteerd, geexporteerd, verhandeld of vervoerd op 
2.125 ton, oftwel 19 miljard gulden. Dit is als volgt verdeeld: 

Binnenlandse consumptie 	0,8 miljard 
export 	 1,8 
transito handel 	 3,9 	" 
internationale handel 	12,5 	" 

Totaal 	 19 miljard 

Op deze schatting valt overigens veel af te dingen, met name het volume van de 
internationale handel is een slag in de lucht (vergelijk Parlementaire Enquete-
commissie Opsporingsmethoden, Bijlage VII, p. 52). 

Er zijn vier varianten mogelijk van Nederlandse betroklcenheid bij 
cannabishandel: 1) Internationale handel: Nederlanders zijn in belangrijke mate 
betroklcen bij de handel, maar de produkten 'zien' Nederland nooit, 2) Transito 
via Nederland: de produkten komen alleen Nederland door, maar passeren 
zonder tussentransacties op weg naar het buitenland. 3) Import via Nederland, 
waarna de spullen weer worden doorverkocht naar het buitenland, 4) Import 
bestemd voor de Nederlandse markt. Een belangrijk bestemmingslanden voor 
export, transito en internationale handel is Noord Amerika. 

Het percentage inlcoop voor de binnenlandse markt blijkt dus zeer 
gering: slechts 20 procent van het totaal aantal aangekochte kilo's is bestemd 
voor de eigen gebruikers. De binnenlandse consumptie is daarmee in hoeveel-
heid vergelijkbaar met de consumptie van koffie (1 miljard), terwijl er in 1993 
ruim vijfmaal zoveel geld aan tabak (4,9 miljard) en alcohol (5,1 miljard) 
omging. 

Een grote Nederlandse smoldcelaar legt uit dat het handig is om de afzet 
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te spreiden, en zodoende ook wat 'spul' in Nederland te verkopen; 

"Soms, als je een lading hash had binnengehaald met bestemming Enge 
land, verkocht je hier in Nederland een deel 'voor de verzekering': als 
je de handel in Engeland zou verliezen, ben je in ieder geval uit de 
kosten. By vijf ton, is het beter om twee ton hier te verkopen, om de 
mensen in het verre land een beetje rustig te houden." 

Ongeveer driekwart van de geimporteerde hashies komt uit Maroldco, 5 tot 10 
procent betreft rode of gele Libanon, 10 tot 15 procent is zwarte hash uit 
Pakistan, Afghanistan en Nepal en een klein deel (5 tot 10 procent) is Marihua-
na uit Colombia, Jamaica of Afrika). De zwarte hash en de marihuana komen 
bijna uitsluitend via zee Nederland binnen, maar Nederlandse transportbedrijven 
spelen dan een rol bij de doorvoer vanuit Rotterdam en Amsterdam naar 
Zwitserland, Duitsland en Scandinavia. De Colombiaanse marihuana-handel is 
bijna uitsluitend in handen van de Colombiaanse cocaine-mafia, menen Stein-
metz c.s. (1995). 

12.2.3 Smokkel uit/via Marokko 

Volgens schattingen zet Maroldco jaarlijks 2,5 miljard dollar af aan drugsinkom-
sten; hiermee is cannabis 's lands grootste exportprodukt. Vergelijk ook het 
hoofdstuk over de betrokkenheid van de Maroklcaanse georganiseerde misdaad 
in het rapport in deze serie dat over allochtonen handelt. Tanger geldt als het 
centrum van de handel. De CRI noemt Marokko tevens als nieuw transito-land 
voor Colombiaanse cocaine (CRI, 1993). De Marokkaanse autoriteiten maakten 
onlangs melding van een sterke toename van het gebruik van en de handel in 
harddrugs; het aantal heroine-doden loopt de laatste vier jaar op. Vermoed 
wordt dat de hash-producenten steeds vaker in hard drugs worden betaald. Ook 
in het allochtonenrapport wordt de groeiende invoer van hard drugs in Maroldco 
genoemd. 

Naar schatting zijn er zo'n tweehonderdduizend boeren uit het Rif-
gebied voor hun inkomsten afhankelijk van de hennepteelt. Ze bebouwen in 
totaal 65.000 tot 75.000 hectare grond. Die wordt opgekocht door tussenhande-
laren, via muilezels naar opslagplaatsen gebracht en vandaar uit - met kleine 
vrachtwagens - naar andere loodsen vervoerd. Daar vandaan vindt verder 
vervoer plaats door de tussenhandel naar de Marokkaanse groothandel. De teelt 
tot en met het overbrengen naar schepen of vrachtwagens is in Maroldcaanse 
handen. De export geschiedt over zee (40 %), over land met vrachtwagens (via 
het pont), ook 40 %, en voor een klein deel via de lucht: 10%. De vrachten 
over zee worden vaak buiten de territoriale wateren overgeladen van vissers-
bootjes naar particuliere zeiljachten of rubber- en speedboten. Dit geldt zowel 
voor het drugstransport vanuit Maroldco als vanuit Turkije. Een nieuwe methode 
is het laten zinken van de lading om later - met duikers - van de zeebodem aan 
land te halen, zo blijkt uit politiegegevens. Een groot deel van het overzeese 
vervoer geschiedt in containers - tussen de textiel, bloemen, fruit en dergelijke - 
richting Rotterdam. Overigens komt er in alle gevallen ergens in de vervoers-
keten wegtransport aan te pas. 

Zoals gezegd is de organisatie van de soft-drugshandel veelal in handen 
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van Marokkanen, maar voor de uitvoering van het daadwerkelijke transport 
(boven de 50 kilo) worden Europese, waaronder veel Nederlandse, transporteurs 
ingeschakeld. (Steinmetz c.s., 1995) Deze werken met chauffeurs van verschil-
lende nationaliteiten. Er zijn een kleine zestig Nederlandse transportbedrijven 
die op Marokko rijden, waaronder twee hele grote, die bijna dagelijks naar 
Noord-Afrika afreizen. Aangezien er bijna veertig Nederlandse vrachtwagen-
chauffeurs in Marokko vastzitten vanwege drugssmokkel, hebben gemiddeld 
twee van elke drie transportbedrijven een chauffeur in detentie. Maroklcaanse 
hash domineert, zo blijkt uit de bovenstaande alinea's, de Nederlandse markt. 
Er is een min of meer continue stroom van 'Maroc' naar ons land; gemiddeld 
zo'n 2000 tot 5000 kilo per week. Drugsorganisaties gaan ervan uit dat eon op 
elke drie transporten wordt onderschept (Steinmetz c.s., 1995). Volgens dit 
getal, zou het werkelijke aantal gesmoklcelde kilo's in 1994 300.000 bedragen. 
De hoeveelheden in beslag genomen cannabis nemen bijna jaar na jaar toe, zo 
blijkt uit gegevens die afkomstig zijn van het Maroklcaanse ministerie van 
binnenlandse zaken (1993) en twee Maroldcaanse kranten, namelijk Maroc-
Hebdo (17 juni 1994) en Al-Alam (april 1995): 

1986 	6.000 kilo 
1987 	21.700 kilo 
1991 	48.000 kilo 
1992 	65.400 kilo 
1993 	47.000 kilo 
1994 	100.000 kilo 

Er zijn talloze kleine 'organisaties' die drugs vervoeren en een vijftigtal grotere 
groepen, die ieder gemiddeld den tot driemaal per jaar een drugstransport 
rijden. In personenwagens, busjes en campers gaat gemiddeld 10 tot 100 kilo 
per keer mee; het gaat hier meestal niet om georganiseerde transporten. Per 
vrachtauto of schip gaat zo'n 1000 tot 1500 kilo per keer mee, hoewel een 
geinterviewde beweert iedere keer vijfduizend kilo mee te nemen. Volgens 
Steinmetz c.s. (1995) weten chauffeurs vaak niets van de illegale ladingen wordt 
er veelvuldig gewisseld van transportbedrijf, vaak via het doorverkopen van 
omgebouwde vrachtwagens. 

In Nederland vindt de distributie van hash voornamelijk plaats via 
Amsterdam, maar ook Zeeland (Middelburg en Vlissingen), Brabant, Limburg 
(Roermond en Venlo) en het Oosten (Twente en Arnhem) kennen hun handels-
concentraties. Steinmetz c.s. (1995) schatten in dat de oostelijke en zuidoostelij-
ke steden zich vooral op handel met Duitsland, Scandinavie en Zwitserland 
richten en de zuidelijke vooral op Belgie en Frankrijk zijn gericht. 

12.2.4 Harddrugs 

De herolnesmokkel komt voornamelijk uit Turkije, via de Balkanroute. Volgens 
een CRI-rapport kwam in 1993 85 procent van de onderschepte harddrugs op 
die manier Nederland binnen; er werd in dat jaar 900 kilo heroine in beslag 
genomen. De drugs worden voornamelijk vervoerd met vrachtauto's van TurIcse 
transportondernemingen, maar na een verscherping van de controle op Turkse 
vrachtwagens, worden in toenemende mate vrachtauto's uit andere landen 
ingezet (CRI, 1993). Een ander aenoemd traject is via vrachtwageth van 
Libanon naar Irak en Syrie en vandaar uit op de boot naar Griekenland of het 
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toenmalige Joegoslavie. Want een vrachtauto uit Libanon is verdacht, maar als 
deze uit Griekenland komt veel minder. Een van Nederlands grootste smoldce-
laars vertelt: 

"In Joegoslavie hadden we een contact, dus daar reden we zo de boot 
af. Maar naar Griekenland stuurden we een chauffeur - die van niets 
wist - met een lege oplegger die de handel aankoppelde en ermee 
wegreed. Wij stopten hem onderweg en gaven hem een 'schone' opleg-
ger, waarmee hi] - op de papieren van Syrie - verder reed. Op de 
oplegger met de handel laadden wij dan conserven uit Griekenland." 

De relatief nieuwe drug XTC is een buitenbeentje op de drugsmarkt, omdat het 
voor een groot deel in Nederland zelf geproduceerd wordt en vervolgens voor 
een groot deel verhandeld naar het buitenland. Nederlandse trucks met syntheti-
sche drugs worden vaak in Engeland, Scandinavia en Frankrijk betrapt, met 
meestal vrij grote hoeveelheden pillen aan boord. Een andere, aan synthetische 
drugs gerelateerde, vorm van smoldcel betreft het transport van bepaalde 
chemicalian die bij de produktie van XTC worden gebruikt. Over de aard en 
omvang van deze smoldcel hebben we geen gegevens lcunnen achterhalen. 

12.3 Andere vormen van smokkel: wapens en mensen 

Wat betreft de aard en omvang van wapensmokkel, tasten we volledig in het 
duister. Aangezien er - onder andere - met name in voormalig Joegoslavie een 
behoorlijk aantal wapens nodig is, moet er smoldcel van wapens plaatsvinden. 
Een geinterviewde transporteur vertelde dat er wel zeker door Nederlandse 
transportbedrijven naar het oorlogsgebied wordt gereden, maar onduidelijk is 
met welke lading. 

Onlangs dook in de pers een bericht op over mensensmokkel in een 
Nederlandse vrachtauto. Het betrof een groep vluchtelingen uit verscheidene 
landen (Maroldco, Tunesie, Somalie, Irak en Iran) die vermoedelijk veel geld 
heeft betaald om in West-Europa een herkomen te vinden. Een chauffeurs-
echtpaar dat al jaren op Maroldco rijdt, vertelt over de vele verstekelingen die 
zich op de veerboot onder of in de wagens proberen te verstoppen, al wisten zij 
niet of chauffeurs ook geld aannemen van de verstekelingen. Na verscherpte 
controle aan de Maroldcaanse grens, hebben zich mensensmokkelroutes ontwik-
keld bij de Algerijnse grens, zo staat eveneens te lezen in het rapport dat 
handelt over allochtonen. In 1994 arresteerde de Italiaanse politie 6000 Algerijn-
se, Maroldcaanse en Tunesische illegalen in Zuid-Italie, zo vernemen we verder 
uit diverse Maroldcaanse kranten waaronder Anoual (22 mei 1995). Sindsdien 
heeft ook Algerije maatregelen genomen en verplaatste de smokkel zich weer 
naar Maroldco, van waaruit de migranten met bootjes naar Algeciras worden 
gevaren, na betaling van bedragen rond de 3000 gulden. Zowel de Spaanse als 
de Maroldcaanse douane en politie zou betroldcen zijn bij deze mensensmoldcel, 
zo vernemen we uit deze Maroklcaanse bronnen. Vanuit Spanje gaan de illegalen 
naar Nederland, Belgie en FranIcrijk, maar het is onduidelijk of en hoe vaak de 
transportsector hierbij gebruikt wordt. Uit de politiedossiers blijkt dat er 
Nederlandse chauffeurs zijn aangehouden met verstekelingen uit Irak, Iran, 
Egypte, Tunesie, Maroldco en Somalie aan boord: verscholen achter lege 
bloemendozen in de lading. De betreffende chauffeurs verdienden duizend 
gulden per gesmoldceld persoon. 
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12.4 Waar zit de smokkelwaar verstopt? 

Volgens de Rijksverkeersinspectie lenen vooral de gewone vrachtauto en de 
koelwagen zich het best voor smolckel. Criminele organisaties schuwen over het 
algemeen de gewone en de geisoleerde tankwagen, omdat dit voertuig teveel 
opvalt en niet snel en gemalckelijk te laden en lossen is. Uit verschillende 
bronnen vernemen we dat vooral koelwagens vaak gebruikt worden voor illegale 
transporten, omdat ze meet 'bergplaats' hebben en omdat transporten van 
bederflijke goederen doorgaans meet haast hebben. Het economisch belang van 
bepaalde sectoren - zoals de export van verse bloemen - is zo groot, dat er 
nauwelijlcs wordt gecontroleerd. Als er wel controle plaatsvindt, lcrijgen deze 
spoedvrachten voorrang en wordt de peiling uitermate snel, en dus minder 
grondig, uitgevoerd. Bovendien zijn - volgens een gesprekspartner van de politie 
- bepaalde veilingen van verse produkten zeer gesloten werelden, waar controle 
moeilijk is. 

De smolckelwaar wordt vaak in het kopschot van de koelwagen verstopt, 
daar waar de koelmotoren staan. Dat een hash-hond weinig tot nilcs ruikt bij 
vriestemperatuur, is voor de smokkelaar voordelig. Achter het kopschot wordt 
een tweede binnenwandje gebouwd waardoor de wagen een extra bergruimte 
krijgt. Er zijn gevallen bekend waarin niet minder dan vijf ton hash achter het 
kopschot werd vervoerd. Dit is overigens niet zonder risico, want het extra 
gewicht drukt op de vooras en bij een bocht kan de vrachtwagencombinatie gaan 
'scharen'. 

Verder kan smoklcelwaar in het chassis worden verstopt: bij de meeste 
wagens is dit hydraulisch op te kriklcen en ontstaat zo een lege ruimte van 
ongeveer zestig centimeter die van buiten onzichtbaar is. Daar gaat op de 
heenweg vulmateriaal in, zoals zand, zodat het gewicht bij controle klopt. Ook 
zit de smolckelwaar in holle PVC-pijpen die in het opgepompte chassis worden 
gerold. Ook een geprepareerde brandstoftank biedt ruimte voor voor smokkel-
waar. 
Een andere veel toegepaste methode is het verwijderen van het isolatiemateriaal 
uit het dakschot van de wagen: hierdoor onstaat een lege ruimte onder het 
plafond over de gehele breedte van de wagen. Op de heenrit zitten hier dan bij 
voorbeeld betonnen tegels tussen. 

Natuurlijk zit de smolckelwaar soms ook gewoon in de lading, hoewel 
dit minder vaak voorkomt. Het is een uiterst riskante methode, omdat de hash-
honden de drugs at snel ruiken. 
Andere - ook riskante - bergplaatsen zijn de (reserve-)banden en de bestuurders-
cabine. 

Een ander verschijnsel is het smolckelen onder ANWB -vlag: een perso-
nenauto of caravan wordt in Turkije of Maroklco gecrashed en rijdt dan op 
ANWB-oplegger of in een lege vrachtwagen naar Nederland, met inhoud. De 
schuldigen zitten al hoog en droog in Nederland als de chauffeur aangehouden 
wordt. Een eveneens bijzondere methode die we tegenkomen in de politiedos-
siers is het smoldcelen in tweedehands autobussen uit Oostenrijk en Duitsland. 
De bussen worden geprepareerd en daarna - met heroine - naar Westeuropese 
landen vervoerd. 

Het prepareren van een vrachtwagen voor smoldceldoeleinden kost zeker 
twee weken tijd. Veel geinterviewden wijzen crop dat de vaak beweerde 
onschuld van ondernemer of chauffeur daardoor ongeloofwaardig is, want welke 
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baas merkt het niet als zijn wagen twee weken 'mist' en hetzelfde geldt voor 
chauffeurs. Ook het inbouwen van de smokkelwaar in het land van bestemming 
kost veel meer tijd dan het gewone laden en lossen in beslag neemt. Ook hier 
zouden chauffeur en baas toch jets op moeten vallen, is een vaak gehoord 
argument. Echter, volgens een geinterviewde, rouleren geprepareerde vrachtau-
to's: ze worden - kant en klaar - regelmatig doorverkocht. Bovendien werken 
veel ondernemers met charters en dan is er niets bekend over de geschiedenis 
van de gebruikte truck. Het 'gebruiken' van eigen rijders is voor smokkelende 
transporteurs aantrekkelijk: ze kunnen zich - bij het onderscheppen - immers 
gemakkelijk van de ingehuurde buitenstaander distantieren. 

In de smoldcelgevoelige landen als Maroldco en Turkije zijn de controle-
middelen al even rigide. Bij verdenking maakt het douane-personeel met lange 
boren gaten in de wagen; van onder, van opzij en van voren. Bij tankwagens 
komen daar nadien gewoon stoppen in. Ook komt het voor dat een wagen 'als 
een sardine-blikje' wordt opengepeld. De geleden schade is voor rekening van 
de ondernemer, vertelt een advocaat. Sommige chauffeurs zijn zo bang voor 
smolckelwaar in de wagen dat ze schuimrubber in de lege ruimten tussen de 
isolatiewanden stoppen, zo lezen we in het chauffeursblad Truckstar. 

12.5 Preventief beleid transporteurs 

Bepaalde landen zijn zo smokkel-gevoelig dat er maar weinig bonafide bedrijven 
zijn die het nog aandurven. Een transportondernemer vertelde dat hij om die 
reden nooit op Maroklco rijdt. Een andere transporteur vertelt dat hij zijn 
wagens in Maroklco altijd eerst door de Marokkaanse politie helemaal laat 
doorlichten: dat is een extra controle die ongeveer 20 gulden per wagen kost; de 
opbrengst gaat naar de Maroklcaanse overheid. Daarna gaan de wagens natuur-
lijk nogmaals door de standaard-controle. 

Een ondernemer die het grootste deel van zijn inkomsten haalt uit het 
vervoer op Noord-Afrika vertelt een gedegen preventie en controle-beleid te 
hebben, om niets aan het toeval over te laten. Zijn bedrijf rijdt dan ook al 
vijftien jaar op Marokko, zonder een veroordeling. Zijn succesformule: 

"Ten eerste betaal ik mijn chauffeurs heel erg goed: ruim 120.000 
gulden per jaar halen die jongens binnen. Aan eigen rijderschap doe ik 
niet, uit principe, want dat is uitbuiting van de chauffeurs en een 
verschuiving van financiele problemen. En dat levert een risico op. Ten 
tweede wordt iedere nieuwe chauffeur uitgebreid gescreend; daar 
schakel ik een detective-bureau voor in. Of er geen criminele antecen-
denten zijn, maar ook iemands sociaal-maatschappelijke situatie, 
vriendenkring en financiele positie en gedrag worden kritisch bekeken. 
Dat gaat best ver en loopt door zolang de jongens bij mij werken. lk 
zorg er verder voor dat er een sterke sociale controle onder de chauf-
feurs is, zodat ik altijd weet als er iemand over de rand dreigt te gaan; 
als iemand gokt, drugs gebruikt of geldproblemen heeft. Maar ook als 
iemand emotioneel moeilijk zit, zoals met een scheiding. De jongens 
staan onder voortdurende druk en kunnen dan ineens zwichten. 
lk rijd zelf ten minste eens per jaar op Marokko en Tunesie zodat ik mee 
kan praten over de situatie waarin de jongens daar terecht komen. Bij 
de geringste twijfel haal ik een chauffeur van het transport op risico-
landen al 1k heb zelfs meerdere keren een jongen uit Marokko terug 
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geroepen; ?act je truck staan en neem meteen het vliegtuig.' Misschien 
soms onterecht, maar ik speel op veilig. Ten derde hebben we eigen 
kantoren in Marokko en Tunesie waar het inklaren en de terugvracht 
geregeld worden. Een chauffeur mag nooit zelf op zoek naar een lading. 
Vanaf het moment van binnenkomst tot en met de terugtocht op de boot 
houdt het lokale kantoor de vracht in de gaten, zodat er nooit ergens 
ook maar een paar uur 'zoek' raken. Ze worden volledig gecoached. Als 
ze vertrekken uit de haven wordt er gebeld naar het afleveradres en 
daarna weer naar het laadadres. Zo mogelijk rijden de chauffeurs in 
konvooi door Marokko. Nachtparkeren met de konten (van de wagens) 
tegen elkaar aan, zodat er niets in of uit de wagen kan." 

Een dergelijk veiligheidsbeleid kost veel geld, vertelt deze ondernemer. Hij kan 
desondanlcs winstgevend rijden, omdat hij in alle andere bestemmingslanden 
(Engeland, Italie, Polen, Spanje, Frankrijk en Belgie) werkt met dochtermaat-
schappijen. Hier werkt uitsluitend lokaal personeel en er wordt gereden met 
lokaal materieel en op lokale kentekenbewijzen en vergurmingen. Dat is vele 
malen goedkoper. Ter vergelijking: de Engelse ritprijs bedraagt 3200 gulden, 
tegen 6200 in Nederland. Vergelijk paragraaf'8. 

12.6 Corruptie 

Overbekend zijn de berichten over corruptie onder douane- en politiepersoneel 
in het buitenland. De transporteur die overwegend op Maroldco rijdt geeft zijn 
chauffeurs altijd een standaardbedrag aan 'afkoopgeld' mee. Dit afkoopbudget 
voert hij al jaren met succes op als aftrekpost bij de belastingdienst. 

"In Spanje en Frankrijk betaalt een chauffeur altijd iets aan de politie. 
Zo'n wagen is groot en er is altijd wel iets om over te zeuren, zoals een 
kapot lampje of een verkeerd merk tachograaf Dat koop je voor vijftig 
tot honderd gulden af; die dingen gebeuren structureel." 

In sonunige landen graait het douane- en politiepersoneel altijd in de lading of 
vraagt om geld, sigaretten, drank of een kistje sinaasappelen. Een chauffeur 
vertelt over zijn ervaringen in Maroklco. 

"ells je aankomt staan ze al te wachten om te shoppen. lk rij met kleding 
en naaigarnituren en de douaniers 'bestellen' bij mij een jurk voor oma, 
een blouse voor het zusje en een broek voor zichzelf. Sommige collega's 
hebben daar de pest aan en die weigeren iets af te geven. Maar je wordt 
teruggepakt, want dan doorzoeken ze 'even' je wagen: zie het voor je: 
alle rekken met kleding staan dan op de parkeerplaats, alle dozen gaan 
open en de inhoud ligt er naast. Dan geef je de volgende keer wel weer 
vibe kostuums af Mijn baas calculeert dat ook in." 

Een andere gesprekspartner kocht de controle op zijn besmette lading af: 

"Ik werd door een Turkse douanier aangehouden. lk dacht, dit gaat mis. 
Hij vroeg: 'hashies?' en ik zei: 'nee, diesel'. Hij vroeg om de documen-
ten en stond tien minuten dan mijn kop te zeuren. lk heb hem tietiddi-
zend Duitse mark gegeven en toen mocht ik van het terrein af " 
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Volgens een medewerker van de werkgeversorganisatie is er in Oostbloklanden 
een stevige corruptie-inflatie gaande: met de 'normale' ritselkist - waarin wat 
sigaretten, drank, panties of porno-boekjes zitten - kom je niet ver meer. 
Tegenwoordig gaat het steeds vaker om, veel, contant geld in een sterk munt-
soort. 

Wat verder voorkomt is het wegtippen van hash-transporten door 
corrupte douaniers of politiemensen die geld verdienen aan het doorlaten van 
een grotere lading, of die gewoon uit zijn op het tipgeld. Soms is een deal van 
begin tot eind opzet: pseudo-verkopers slijten een handeltje hash aan een 
chauffeur, strijken het geld op en krijgen de lading weer terug via een bevriende 
douanier die precies weet wanneer de vrachtauto op de boot gaat. 

12.7 Rippen 

Een staaltje criminaliteit binnen de criminaliteit is het 'rippen' van drugstrans-
porten. Vaak zitten er dan verkliklcers in de organisatie of uitvoering van het 
smoldceltransport, zij tippen derden die de wagen onderweg beroven. Een 
gesprekspartner vertelt van zijn ervaring met rippen: 

"In mijn losploeg zat iemand die systematisch de boel verraadde. 
Onderweg, 's nachts, toen de chauffeur net over de grens iets wilde 
gaan eten, duwde iemand hem een pistool in de rug. De wagen werd 
gestolen met vijf ton hash, ter waarde van 15 miljoen gulden." 

Deze drugsbaas stuurde altijd gewapende begeleiders met de vrachtauto's mee, 
in de truck zelf, maar ook in een meerijdende personenauto. 

12.8 De organisatie van smokkeltransporten 

Er is een sterk onderscheid naar de kleine en de grote handel. Pas wanneer het 
om tonnen hash of meer dan duizend kilo harddrugs gaat, spreekt men van grote 
handel. De kleine partijen worden gereden door individuele chauffeurs, eigen 
rijders of kleine transporteurs (en natuurlijk nog kleinere partijen in personenau-
to's of campers. Die nemen gemiddeld zo'n 10-100 kilo mee) 
De grotere partijen vereisen een uitgebreide organisatie: er moet een zeer groot 
bedrag worden opgebracht als betaling, er moeten mensen voor het transport, de 
opslag en de distributie worden gecharterd. 
Een grote smoklcelaar vertelt: 

"De distributie van grote partijen hash vereist nogal wat mankracht. Je 
hebt een ploeg nodig van 15 tot 20 man. L,aten we zeggen dat er een ho-
ofdgroep is met full-time mensen en daarnaast een hele randgroep van 
mensen die hun eigen werk hebben en die je kunt gebruiken als je ze 
nodig hebt. (..) Als je Illy ton uit Marokko haalt, moet je een schip 
hebben om het spul naar Spanje of Portugal te brengen. Daar moet je 
het met een vrachtwagen laten ophalen en dan wordt het naar Nederland 
gebracht. Je hebt dus een transportbedrijf nodig, of in ieder geval goede 
connecties met zo'n bedriff. Dat zijn dus al twee chauffeurs plus de 
eigenaar. Komt het in Nederland aan, dan heb je een loods nodig, of je 
gebruikt de loods van het transportbedriff. De chauffeurs van het 
transportbedriff mogen meestal niet weten waar het spul naartoe gaat, 
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dus stappen twee eigen chauffeurs op de vrachtwagen, samen met vier 
man begeleiding." 

In de jaren tachtig vervulden volgens een gesprekspartner de Nederlanders een 
leidinggevende rol in de drugstransporten vanuit Libanon en Pakistan. Ook 
waren er in Nederland wonende Libanezen en Pakistani betroldcen, maar niet 
hoog in de rangorde. Uit meer bronnen vernemen we dat Marokkanen steeds 
meer de baas worden in de drugshandel vanuit Maroklco; zowel Maroklcanen die 
in Nederland wonen, als Marokkanen in Marokko. Nederlanders in de drugs-
smoklcel vanuit Marokko vervullen meestal alleen de rol van transporteur. De 
import-procedure staat vaak los van de distributie naar de detailhandel of de 
doorvoer. Volgens een politiebron rijden de vrachtwagens met smoldcelwaar in 
Nederland meestal naar gehuurde loodsen, waar vanuit het spul in kleinere 
partijen via gehuurde bestelbusjes verder gaat. Onderweg naar Nederland 
hebben sommige goed georganiseerde groepen 'steunpunten' in de verschillende 
landen, aldus een goed ingevoerde gesprekspartner. 

De meer georganiseerde smoklcelaars gebruiken vaak ingenieuze 
methoden en middelen. Een grote smolckelaar: 

"We haalden destUds hash - en later ook heroine - uit Iran. We hadden 
drie schepen die voor ons werkten. De boten kwamen uit Libanon en 
voeren dan naar een baai in Spanje. We hadden 100 hectare grond rond 
die baai gekocht, waar een ingenieur voor ons een complete mijngang 
had gemaakt. Met lieren en een soort treinstel kwam de boot dan de 
tunnelgang in." 

Het geld dat met smolckel verdiend wordt, wordt enerzijds gebruikt voor de 
handel zelf en anderzijds geinvesteerd in legale bedrijven met het doel die 
ondernemingen te gebruiken voor smokkeldoeleinden: 

"Een vriend van mij had een constructiefabriek. flij werkte daar ge-
woon, maar als ik hem nodig had, kon ik zijn fabriek gebruiken, om te 
lossen of constructies te maken. Dan zaten wij daar 's morgens van 4.30 
tot 6.30 en als het personeel om 8 uur kwam, was het weer een normale 
fabriek. Maar soms werkten zijn mensen aan constructies waarvan ze 
niet wisten wat het was. Het geld wat hij verdiende investeerde hi] weer 
in zijn bedrijf. " 

12.9 Chauffeurs en eigen rijders 

Soms smokkelen de chauffeurs willens en wetens. Ze worden benaderd in het 
buitenland; in beruchte chauffeurscafe's, op parkeerplaatsen of gewoon onder-
weg. Internationale chauffeurs hebben in het buitenland hun contacten opge-
bouwd en velen hebben er een kennissenlcring. In Marokko zijn bepaalde 
gelegenheden waarvan iedereen weet dat daar de deals worden gemaakt, zoals 
het Seamens centre in Casablanca. Vooral individuele chauffeurs, waaronder 
veel eigen rijders, komen zo aan hun lading. Sommige eigen rijders staan 
dagenlang in Marolcko op een parkeerplaats, op zoek naar een terugvracht. Bij 
de grotere ondernemingen zijn de terugladingen al vooraf geregeld en loopt een 
chauffeur dus niet zoveel kans tegen een smoldcelvracht aan te lopen. Een 
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chauffeur: 

"Als je op Marokko rijdt, word je per rit meerdere keren benaderd voor 
drugssmokkel. Als je de haven binnenrijdt, komt er meestal al een dikke 
Mercedes naar je toe rijden waaruit een man stopt en vraagt of je een 
extra vracht mee wilt nemen. Zoiets stinkt altijd. Maar ook in de kroe-
gen rond de havens zitten de tussenlieden. ledere chauffeur weet dat, 
dus als ze een extra cent nodig hebben, hoeven ze maar te kikken. 
Vooral de chauffeurs zonder terugvracht zijn een gevoelige prooi voor 
de smokkelaars; die hangen soms tien dagen op de parkeerplaats rond 
en daar komen de drugshandelaars op af " 

Maar ook in Nederland worden de contacten gelegd, soms gewoon in een 
kroeg. Volgens een smokkelaar zijn in de café's niet alleen chauffeurs te 
benaderen: hij legde er contact met een douanier. De meeste geInterviewden 
geven aan dat de grootschalige en professionele smoklcel meestal vanuit Neder-
land wordt geregeld, al dan niet via contactpersonen aflcomstig uit het land waar 
de handel vandaan komt. Vooral noodlijdende ondernemers, waaronder veel 
eigen rijders, worden benaderd voor smokkelvrachten. Het blijkt niet zo 
moeilijk te zijn om verlieslijdende bedrijven op te sporen. Er zijn efficientere 
methoden dan het plaatsen van een annonce in een dagblad. Uit gespreldcen met 
chauffeurs komt duidelijk naar voren dat ondernemers die ernstig in de rode 
cijfers duiken, niet zelden 'bezoek' krijgen van figuren die 'hulp' aanbieden. 
Een chauffeur: 

"Het wereldje van de internationale chauffeurs is klein en ons kent ons. 
Als een jongen problemen heeft, zoals gokschulden of een drugspro-
bleem, gaat dat als een lopend vuurtje rond. lk kan er zo een paar 
opnoemen. Als iemand in de penarie zit, krijgt hij gegarandeerd iemand 
langs die hem een aantrekkelijk aanbod doet. Als hij ervoor in is, heeft 
hij binnen een week een deal. Van de jongens die zelf weleens blowen en 
op Marokko rift/en  weet ik voor honderd procent zeker dat ze geregeld 
iets meenemen, en dat weet dus iedereen." 

Chauffeurs die bewust werken voor smokkelfirma's, worden in sommige 
gevallen zelfs door de 'groep' geholpen wanneer hen een bedrijfsongeval - als 
detentie - overkomt, bijvoorbeeld door het betalen van de kosten voor verdedi-
ging. Ook de familieleden van een gepakte smoklcelaar krijgt soms geldelijke 
steun uit een soort solidariteitsfonds, zo blijkt uit politiebronnen. 

Chauffeurs worden soms via koppelbazen voor drugstransporten 
geworven. Er is een geval bekend uit de politiedossiers waarbij vier mensen 
samenwerken in het ronselen van truckers. Zwartwerkers zijn uiteraard gemak-
kelijker te manipuleren, want als ze praten vliegen ze emit en ze lcunnen zich op 
geen enkel recht beroepen. Er is een voorbeeld bekend van een koppelbaas die 
werkt met truckers die een strafblad hebben: hij houdt controle over de chauf-
feurs omdat hij weet dat ze elders niet aan de bak komen vanwege hun antece-
denten. 

Het bedrag dat chauffeurs verdienen met een drugstransport loopt sterk 
uiteen: meestal gaat het om enkele tienduizenden guldens, met een uitschieter 
naar 150.000 gulden per nt. De prijs is afhankelijk van de waarde van de drugs 
en de hoeveelheid die wordt vervoerd. 
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Tegenwoordig sluiten transportondernemers met bedrijven die op risico-
landen rijden en bedrijven die eerder problemen hebben gehad vaak een 
contract met hun chauffeur waarin deze verklaart niets anders dan de vracht 
mee te nemen; bij ontdeldcing van smoldcelwaar is de ondememer dan formeel 
van alle schuld ontheven. De chauffeur draait ervoor op. Deze standaardcon-
tracten worden onder andere door Transport en Logistiek Nederland verstrekt. 

Soms weet een chauffeur nergens van; op een parkeerplaats bij een 
chauffeurscafe wordt er smoldcelwaar onder de wagen geplakt of in de lading 
verstopt, en in het land van bestemming weer 'opgehaald'. De organisatoren van 
deze vorm van smoklcel beschildcen over taktische informatie (rij-route, aan-
komsttijd) van het bewuste transport. In 1993 werden in korte tijd drie chauf-
feurs gepakt met grote palcketten synthetische drugs die - met een magneet - 
onder de wagen waren gehangen. FNV-Magazine bericht over een chauffeur die 
via een uitzendbureau is ingehuurd voor een vracht naar Maroldco; bij de grens 
werd drieduizend kilo hash gevonden in de dubbele bodem van de wagen. Met 
zelden is de transportondernemer betroklcen bij de smoldcel, als tussenschakel of 
als organisator. Soms is de chauffeur op de hoogte en deelt mee in de winst. 
Maar in sommige gevallen is de trucker slachtoffer. 

Volgens het FNV heeft een chauffeur bijna altijd wel in de gaten dat er 
iets niet klopt met een transport. De vakbond krijgt bijna wekelijks meldingen 
birmen van chauffeurs die vermoeden dat ze een verdachte vracht gaan rijden. 
Een chauffeur kan niet zomaar een rit weigeren, want dan riskeert hij zijn baan. 
Wanneer de baas degene is die de smoklcelwaar in de wagen stopt, durft een 
chauffeur niet te praten; de meldingen zijn dan ook vaak anoniem. Wanneer het 
er sterk op lijkt dat een transport besmet is, kan de bond de melding doorgeven 
aan de politie en gaat de rit 'gecontroleerd' door. De samenwerking met de 
politie in het buitenland is echter niet altijd sluitend. Het is voorgekomen dat 
een chauffeur in Maroldco alsnog werd gearresteerd, terwijl de besmette vracht 
van te voren was gemeld. 

Een voorbeeld van een gecontroleerd transport waarbij de chauffeur van 
niets wist: 

"Ik werkte nog maar net voor een tweemansbedriffle, had gen eerdere rit 
naar Zweden voor ze gedaan. Ze bellen op een avond of ik de volgende 
dag met een lading naar Engeland kan rijden, want de vrouw van de 
andere chauffeur staat zogenaamd op het punt om te bevallen. Ik reis de 
volgende dag met de auto naar Aalsmeer en daar swan de planten al in 
de wagen. Daarna rijd ik naar een fabriek om balen textiel te laden en 
daar staat ook mijn bans met zeven dozen hydrosteentjes; die horen bij 
de planten en moeten ook nog mee, zegt hij. lk sjouw ze er zelf in 
zonder de inhoud verder te controleren want ze zijn dichtgetaped." In 
Engeland hoeft maar een deel van de vracht ingeklaard te warden, maar 
Joop moet ac/it uur blijven staan omdat de douaniers zeggen dat de 
fabriek op dit tijdstip dicht is en hi] beter de nacht kan afwachten. De 
wagen met - naar later blijkt - 750.000 XTC-pillen met een waarde van 
45 miljoen gulden, swat dus de hele nacht netjes naast het douane-
kantoortje. De volgende dag gaat Joop op weg: de fabriek is nu open, 
zeggen ze tegen hem. In werkelijkheid hebben zich tientallen agenten in 
de loods verschanst en zijn bepaalde delen van de weg afgezet. Het 
oponthoud bij de grens was nodig om deze operatie voor te bereiden. 
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Joop heeft niets in de gaten, rijdt weg, en stopt onderweg nog twee keer 
bij een wegrestaurant om te eten. "Ik had de achterklep niet eens 
vergrendeld, want ik dacht dat ik een niet-kostbare vracht aan boord 
had." Onbekend als hi) is op de Engelse wegen, raakt hi) vervolgens de 
weg lcwijt. Hij vraagt daarom hulp bij een politie-auto die langs de route 
staat geparkeerd. Later blijken deze agenten op de uitkijk te staan naar 
Joops vrachtwagen. De agenten rtjden Joop voor bij de textielfabriek en 
hi) parkeert in een zijstraat. Daar gaat hi) eerst een eindje lopen op 
zoek naar een hotel. "Vreemd genoeg loop ik daar mijn baas tegen het 
lijf die zenuwachtig is en zegt dat een klant op die dozen hydrosteentjes 
staat te wachten, dus dat die er eerst uitmoeten. Op dat moment vind ik 
de hele gang van zaken wel wat vreemd, maar ja, ik had inderdaad 
oponthoud gehad.." Ze gaan naar een nabijgelegen pub waar de 
Engelse klanten al zitten te wachten en samen laden ze de zeven dozen 
over in een personenbusje. Als Joop daarna naar de fabriek rijdt om de 
textiel te lossen, springen er gewapende agenten uit de loods en arreste-
ren hem. De handel is dan al weg, maar wordt onderschept. Joop zit 
vy maanden in Engeland vast in voorarrest, komt op borgtocht vrij en 
wordt uiteindelijk, na 14 maanden, vrijgesproken. Zijn Nederlandse 
bazen en de Engelse klant krijgen straffen tussen de vijf en vijftien jaar. 

12.10 De rol van transporteurs 

Grote transport-ondernemers worden met enige regelmaat benaderd door 
verdachte opdrachtgevers. Een ondernemer vertelt dat er op een dag Poolse 
heren op de stoep stonden met de vraag of hij wel eens wat kon opslaan. Hij 
heeft subtiel geweigerd met de smoes dat hij geen extra werk nodig had. Een 
andere transporteur vertelt de 'nep-klanten' er altijd blind uit te lcunnen halen, 
omdat ze zich niet als normale opdrachtgevers gedragen. Ze wisselen niet de 
gangbare vervoerstechnische gegevens uit en vragen vaak niet eens naar de 
prijs. Het verhaal van een andere ondernemer bevestigt dat: 

"Iemand belde en zei: , 'We willen wat handel kopen in Marokko'. Met 
wie spreek ik, vroeg ik. 'Met xxyybll' (bewust onverstaanbaar uitgespro-
ken naam). En meteen daarop: 'Wanneer kunnen jullie laden?' 
Dat is geen normale werkwijze; er werd niet eens om een offerte ge-
vraagd. 1k zei dus: helaas, wij zitten het hele jaar al vol." 

Drugshandelaren houden zich - naar verluid - actief bezig met de opsporing van 
bonafide transportondernemingen die financieel in de knel zijn geraakt. Deze 
transporteurs worden vervolgens benaderd met een financieel aantreldcelijk 
aanbod waarmee ze snel uit de rode cijfers kunnen geraken. Er zijn voorbeelden 
bekend van ten minste zeven reguliere transportbedrijven die met drugshande-
laars in zee zijn gegaan. In korte tijd worden deze bedrijven dan draagkrachtig 
en groeien vaak explosief. Of er ondernemers zijn die daarna hun bedrijf weer 
volledig legaal voortzetten, is niet duidelijk. Wel zijn er voorbeelden bekend 
van bedrijven die illegaal blijven opereren. 

Naast het benaderen van individuele chauffeurs, eigen rijders of trans-
portondernemingen, lcunnen er dekmantelfirma's worden opgezet, speciaal voor 
smoldceldoeleinden. Volgens de CRI kopen onder andere Turkse drugsbendes 
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transportondernemingen op om ze vervolgens voor de smoklcel te gebruiken 
(CR1, 1993). 

Uiteraard is de voorgevel van een delanantelfirma zo legaal mogelijk en worden 
er normale heen- en terugvrachten geregeld om zo min mogelijk aandacht te 
treklcen. Len gesprekspartner uit de smolckel vertelt: 

"Via een Fransman Icwam ik in contact met mensen van een Frans 
bedrijf dat op Iran reed. Met die jongen heb ik een onderneming opgezet 
voor tranport met Iran. We reden van alles wat." 

Later ging deze man over op de export van sinaasappels 'met': 

"Een gigantisch grote Engelse firma werd klant want we verkochten net 
beneden de prijs van anderen. De sinaasappels kwamen uit Marokko, of 
ze werden in Nederland op de veiling gekocht. Drie weken stuurden we 
gewone lading, en de vierde week 'handel'." 

Nep-bedrijven kenmerken zich vaak door onnauwkeurigheden in de bedrijfsvoe-
ring, zoals een misleidende boekhouding en gebreldcige bedrijfsoverzichten. Ze 
doen vaak veel contante betalingen en hebben geen toegang tot de reguliere 
geldmarlct. Natuurlijk proberen ze de overheid buiten te houden, wat naar voren 
komt doordat ze geen gebruik maken van de voorzieningen van de wettige 
economie, zoals subsidie-regelingen. Ze voeren geen tot weinig schriftelijk 
berichtenverkeer, onthouden zich meestal van advertering en leggen overeen-
komsten zelden op papier vast. Ook het regelmatig wisselen van boekhouder kan 
een indicator zijn voor malafide bedrijfsvoering. Malafide transportonder-
nemingen vallen voorts op wanneer de rij-route van de vrachtwagen onlogisch 
is: de truck maakt grote omwegen of rijdt een seizoensgebonden routes in de 
verkeerde tijd van het jaar. Ook trucks zonder of met onvolledige lading 
weldcen argwaan. 
Ook kan een nepbedrijf zichzelf verraden door veel geld te investeren in 
laagwaardige produkten. Len voorbeeld hiervan uit politiegegevens is een 
diervoederbedrijf dat onevenredig vet wordt gespekt. Tijdens transport naar 
Engeland blijkt er hash onder de zaldcen kattebakzand te zitten. 

Smoklcelfirma's vallen verder op doordat ze tijdens de rit nogal eens van 
chauffeur wisselen: vaak vliegt een vervanger naar het land van wisseling, vlak 
voor de grens. Ook veranderen smoldcelende bedrijven de opschriften van de 
wagens nogal eens, meestal nadat eon van de drugstransporten is onderschept. 
Het werken met charters komt in zo'n geval ook van pas, want dan rijdt er een 
nieuwe - bij de douane onbekende - wagen. 

12.11 Geweldsgebruik 

"Het is niet zo heftig. Je hoeft niet om te kopen. Als iemand er uit wil, 
gaat hij er uit. 
Je gaat er niet dood aan, maar krijgt wel klappen. Het is Italie niet. Het 
is de balans; in Nederland ga je bijna niet dood..als bandiet.. Met de 
Turken is het anders en in Frankrijk ook. Als je een hard leven leidt, 
dan weet je dat gewoon. Maar Nederlandse boeven zijn over het alge-
meen niet zo gewelddadig. Een aantal is heftig geworden door veel 
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neuswerk; als mensen aan de coke raken, raken ze van de kook." 

De meeste gesprekspartners bevestigen bovenstaand verhaal van den van de 
grote Nederlanders in die wereld: overmatig gebruik van geweld komt in deze 
wereld in Nederland niet regelmatig voor. Overigens had deze geinterviewde 
wel minstens een dode op zijn geweten. Natuurlijk komen ook in het Nederland-
se drugscircuit incidentele afrekeningen en andere ernstige geweldsmisdaden 
voor die verband houden met de georganiseerde drugssmokkel of fraude via het 
transport, maar niet vaak. 

Natuurlijk zijn er in het drugscircuit incidentele afrekeningen: vanaf 
1990 zijn er ten minste drie moorden gepleegd die direct samenhangen met 
drugssmokkel via het wegtransport. Verder was er een ontvoering in 1993. Ook 
opereert er in het midden van het land een redelijk georganiseerde lcnokploeg-
pool die zich - in opdracht - bezighoudt met bedreigingen, waarschuwingen en 
afrekeningen binnen het circuit van de drugshandel. Zo werd een transporton-
dernemer die niet meer aan zijn verplichtingen wilde voldoen stevig 'onder 
handen genomen', zo blijkt uit de politie-dossiers. 

Ook de smoklcelende chauffeurs krijgen zelden te maken met geweld. Je 
neemt smokkelwaar mee of niet, die keuze lijkt er te zijn. Dat kan erop wijzen 
dat er voor iedere chauffeur die uittreedt tien anderen klaarstaan om te begin-
nen. Geen van de gesproken transporteurs maakte melding van geweld bij 
weigering van medewerking. Ook een advocaat kwam in zijn praktijk geen 
geweldservaringen van transporteurs en chauffeurs tegen. Natuurlijk is het niet 
uit te sluiten dat er juist vanwege geweldsdreiging niet gepraat wordt. 
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13 Conclusie en aanbevelingen 

Aan het einde gekomen van dit onderzoek willen we expliciet terug komen op 
de vragen die in de inleiding zijn gesteld. De eerste luidt of de gelegenheidsthe-
orie in de criminologie een zinvol perspectief biedt om de kwetsbaarheid van de 
bedrijfstak van het internationale vervoer over de weg te begrijpen. Daarna 
willen we enkele opmerkingen maken over de in dit onderzoek gehanteerde 
methoden: lenen zij zich voor meer onderzoeken naar criminaliteit in economi-
sche branches? Bij die methode speelt de belangrijk vraag een rol of we nu 
lcunnen meten hoe groot de schade is die de branche als gevolg van inmenging 
van de georganiseerde misdaad oploopt. De laatste vraag die aan deze conclusies 
wordt gekoppeld heeft meer het karakter van een discussie achteraf. Als 
criminologen onderzoeken wij structuren en processen en het is eigenlijk niet 
ons vak om beleidsaanbevelingen te formuleren. Dat neemt niet weg dat wij na 
onze rondgang in de wereld van het wegtransport en de criminaliteit wel ideeen 
hebben ontwikkeld waar de verschillende instanties die bij het probleem zijn 
betroldcen, jets aan zouden lcunnen hebben. We eindigen onze conclusie dan ook 
met enkele suggesties voor beleid. 

Nu eerst dan de gelegenheidstheorie. Deze voorspelt dat er van crimina-
liteit sprake zal zijn wanneer objectief gelegenheid tot het plegen daarvan 
bestaat, wanneer gemotiveerde daders voorhanden zijn en indien controle faalt. 
We hebben gezien dat het transport over de weg na de oorlog reusachtig is 
gegroeid en dat deze thans een vitale branche vormt voor de Nederlandse 
economie. Mede als gevolg van recente Europese regelgeving waardoor de 
grenzen open zijn gegaan is de, overigens lang niet slechte, concurrentiepositie 
van de branche tegenover het buitenland ingrijpend veranderd. Het vervoerde 
tonnage neemt toe, het wagenpark breidt uit, de werkgelegenheid vergroot 
enzovoort. De omstandigheid dat Nederlandse transportbedrijven ook rijden op 
landen die zich in mindere of meerdere mate hebben ontpopt als narco-staten 
(Maroldco, Turkije) heeft dit deel van de branche zonder meer kwetsbaar 
gemaakt voor gebruik door internationale drugssmoldcelaars. Strikt genomen 
lcunnen we geen uitspraak doen over de vraag of er thans in de branche meer 
sprake is van betroldcenheid bij misdaad omdat nog niet eerder een onderzoek 
als het onze heeft plaats gevonden en we dus niet kunnen vergelijken. We 
kunnen wel zeggen dat op zichzelf de vergroting van de omvang van de branche 
en de toenemende internationalisering en de Europese regelgeving, de kans op 
criminaliteit vergroten. Let wel dat is nog iets anders dan te zeggen of die kans 
daadwerkelijk wordt uitgebuit. Naast deze algemene ontwildcelingen hebben we 
ook gekeken naar criminaliteitsbevorderende factoren die typisch zijn voor dit 
type van bedrijfstak en deze branche in het bijzonder. Inderdaad (vergelijk onze 
veronderstellingenreeks in 1.3.) is aarmemelijk dat de persoonlijke netwerken 
van mensen in de georganiseerde misdaad en in het wegtransport elkaar op tal 
van punten raken en bovendien vertoont de "vrije jongens"-ethos een gemeen-
schappelijke basis. We hebben vastgesteld dat er criminele organisaties zijn die 
feitelijk over goed informatie beschildcen om bedrijven en chauffeurs uit de 
zoeken die in een zodanige economische positie verkeren dat zij wellicht vatbaar 
zouden lcunnen zijn voor een aanbod vanuit de georganiseerde misdaad. Inder-
daad is de drempel om in deze sector te gaan werken zowel voor chauffeurs als 
voor ondernemers laag en de mindere eisen die aan het chauffeursdiploma 
worden gesteld en de liberalisering van de regels die toetreding mogelijk maakt 
van veel kleine een-mansbedrijfjes werken zonder meer criminaliteit in de hand. 
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De contradictie luidt dat de liberalisering voor de branche als geheel weliswaar 
gunstig uitwerlct, maar dat deze tegelijkertijd een nieuw stratum van kleine 
zelfstandige ondernemers heeft doen ontstaan die vaak enkele jaren na hun start 
moeite hebben het hoofd boven water te houden. Deze kunnen maatregelen 
nemen die binnen de legale sfeer blijven, maatregelen die over het randje zijn, 
maar ze kunnen ook voluit het de georganiseerde misdaad in zee gaan. Voor het 
voorkomen van al deze vormen hebben we empirisch bewijsmateriaal laten zien. 
De bedrijfstak is slachtoffer van commune criminaliteit (onder andere diefstal 
van auto's en lading) en wanneer de overheid daartegen niet effectief optreedt 
en dat is hier zo, vormt dit op zichzelf een nieuwe criminogene factor. Dit komt 
direct doordat bedrijven kosten moeten maken om deze criminaliteit te voorko-
men en dat verzwakt hun concurrentiepositie met het mogelijke gevolg dat zij 
bij misdaad betrokken raken; het kan ook een manier zijn oin het lot in eigen 
handen te nemen wanneer je niet goed wordt beschermd en de bedrijfstak, 
overdreven uitgedrukt, als jungle gaat zien. De branche-organisatie zelf treedt 
overigens wel effectief op en dit doet de criminogene potentie weer afnemen. 
De volgende risico-factor bestaat uit onvoldoende afgedekte regelgeving. Zonder 
de introductie van een aantal Europese regels zouden bepaalde vormen van 
fraude: gesjoemel .  met heffingen, subsidies en belastingen, eenvoudig niet 
lcunnen bestaan. Zie opnieuw de contradictie: regels die beogen kwesties te 
regelen, hebben als schaduwzijde een criminogene werking. De Euro-fraude met 
welke term deze fraudevormen worden samengevat worden in veel gevallen niet 
gepleegd door de transporteurs zelf, maar door bedrijven die de transport als 
instrument gebruiken. 
Is hiermee de objectieve gelegenheid tot inschakeling bij de activiteiten van de 
georganiseerde misdaad voldoende gegeven, nu is de vraag aan de orde of er 
gemotiveerde daders voorhanden zijn. Immers, in laatste instantie zijn al de 
deelnemers in deze economie die van de mogelijkheden tot criminaliteit op de 
hoogte zijn, vrij in hun beslissing eraan mee te doen of niet. Als alle chauffeurs 
en ondernemers consequent blijven afweren, komt er geen vervlechting met de 
georganiseerde misdaad tot stand. Voor de overgrote meerderheid van al 
degenen die bij het internationale wegtransport werlczaam zijn, geldt dat ze niet 
bij criminaliteit zijn betrolcken. Ons onderzoek laat echter zien dat een aantal 
chauffeurs en ondernemers dat wel is en ook dat degenen onder hen die meen-
den met een of slechts enkele criminele daden te lcunnen volstaan, er toch niet 
gemaklcelijk vanaf raken. Dat er gemotiveerde daders zijn is dus op zichzelf 
duidelijk. Maar hoe groot is de omvang van deze categorie? Is het aantal 
gevallen dat wij hebben waargenomen nu veel of weinig? Die vraag is eigenlijk 
niet goed te beantwoorden doordat we het werkelijke aantal personen in de 
branche dat zich met criminaliteit heeft ingelaten, niet kennen. We hebben te 
maken met een groot probleem van dark numbers  omdat het hier gewoonlijk 
consensuele delicten betreft waarbij van geen van de bij criminele transacties 
betrokken partijen kan worden verwacht dat zij dit in de openbaarheid brengen 
of bij de politie aangeven. We weten evenmin hoeveel mensen in de branche 
concreet aan de verleiding hebben bloot gestaan en hoeveel daarvan op voorstel-
len uit de wereld van de georganiseerde misdaad zijn ingegaan. Ondernemers 
die op risico-landen rijden hebben naar onze indruk allemaal wel met aanbiedin-
gen te maken gehad, maar hoeveel daarvan zijn er ooit op ingegaan? 

De gelegenheid kan slechts door gemotiveerde daders worden aangegre-
pen wanneer controlemechanismen falen. Voor zover het gaat om het beheer-
singsmechanisme binnen de branche zelf, lcunnen we zeggen dat de (preventieve 
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of curatieve) werking niet groot is. Informele sociale controle werkt niet goed in 
deze bedrijfstak waar de bedrijfstak zich tegenover de buitenwereld gesloten 
opstelt en waarbirmen men elkaar in de eerste plaats als concurrenten ziet. 
Binnen de branche is men algemeen wel degelijk op de hoogte van wat er in de 
directe omgeving gebeurt omdat met name smoklcelen altijd opvallende afwijkin-
gen impliceert. Er wordt onzakelijk met de klant omgegaan, men is de truck 
langdurig kwijt om er bergplaatsen in te laten aanbrengen, het bevrachten duurt 
te lang door de omweg die moet worden gemaakt enzovoort. De gevestigde 
branche ziet dit alles met lede ogen aan want het brengt de gehele branche in 
diskrediet en individuele ondernemers tonen zich soms ziedend over de oneerlij-
ke concurrentie die hen wordt aangedaan. Echter, wanneer het op praten 
aankomt, krijgt het gesloten karakter van de transportbranche weer de overhand 
en zwijgen de transporteurs in alle talen. Ook formele controle werkt onvolko-
men. De ondernemersorganisatie heeft zich vooralsnog sterk gericht op het 
behartigen van de belangen van transportondernemers wier materieel en ladin-
gen zijn ontvreemd, van de verloklcingen van de georganiseerde misdaad weet 
men vrijwel niets af. Er bestaat geen systeem om malafide leden te weren of 
illegaal opererende transporteurs uit de branche te verwijderen. De strijd 
hiertegen wordt klaarblijkelijk geheel overgelaten aan politie en justitie. We 
hebben bij formele controle ook gedacht aan de beheersinstanties van de 
overheid ook al hebben de opstellers van de gelegenheidstheorie dat waarschijn-
lijk niet op die manier bedoeld. Die controle laat op z'n zachts gezegd te 
wensen over in landen waar de overheidsbureaucratie of individuele leden 
daarvan zelf zijn betroklcen bij de smoklceleconomie. In hoeverre de instanties 
van de importerende landen effectief zijn bij het opsporen van georganiseerde 
misdaad is onbekend. Het aantal vangsten of de hoeveelheden in beslaggenomen 
smokkelwaar zegt weinig zolang we niet weten welk gedeelte dit is van het 
totaal gesmokkelde volume. Iedere aanname daaromtrent berust op drijfzand 
zoals in het samenvattende rapport van de groep Fijnaut voor de Parlementaire 
Enquetecommissie uiteen wordt gezet. Hoeveel van de opgespoorde fraude en 
smokkelactiviteit is voorts toe te schrijven aan (routine-) controle en hoeveel aan 
min of meer toevallige tips uit het milieu? 

Vatten we ons oordeel omtrent de bruikbaarheid van de gelegenheidsthe-
orie samen, dan kan worden gezegd dat zich nog lang geen preciese voorspellin-
gen uit de betreklcelijk eenvoudige noties zijn af te leiden. Het levert wel een 
perspectief op waarmee bepaalde achtergrondvariabelen in de beschouwing 
lcunnen worden betrokken. Dat er objectief gelegenheid bestaat is plausibel 
gemaakt, dat gemotiveerde daders voorhanden zijn is aangetoond en het is 
waarschijnlijk dat de verschillende beheersingsmechanismen het niet tegen 
houden. Nu dan de vraag wat wij werkelijk zijn tegengekomen. We hebben 
allerlei voorbeelden van Euro-fraude aangetroffen en van vele chauffeurs en ten 
minste dertig bedrijven weten wij dat zij bij internationale drugssmoklcel 
betrokken zijn geweest. Het is waarschijnlijk dat deze bedrijven gezocht moeten 
worden in de sector van noodlijdende kleine firma's, maar sluitend bewijs voor 
die constatering bestaat niet. Welke is de aard van de betroklcenheid bij de 
georganiseerde misdaad? We zijn wel parasitaire situaties tegengekomen maar 
die hebben een zo weinig systematisch karakter (eenmalige diefstal van auto 
en/of lading) dat we niet van georganiseerde misdaad lcunnen spreken. Alle 
gevonden betrokkenheid is van symbiotische aard. Op de plaats in de tekst 
(bladzijde 13) waar deze theoretische typen van relaties zijn beschreven, hebben 
we ook mogelijke functies onderscheiden. Welnu, hier kan het oordeel ondub- 
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belzinnig zijn. Alle gevallen van fraude en smoldcel wijzen op niet meer dan een 
faciliterende betrokkenheid van de branche van het internationale wegtransport. 
Van een legitimerende functie, een witwasfunctie of een spenderende functie is 
ons niets gebleken. De vervoersbranche staat niet bloot aan racketeering-
praktijken en we kunnen niet zeggen dat georganiseerde misdaadgroepen de 
branche gebruiken om misdaadimperia op te bouwen. 

Misdaadbestrijding staat bij transportondernemers vooralsnog niet hoog 
op de agenda. De branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland heeft 
slechts geringe aandacht voor criminaliteit in het wegtransport en dat beperkt 
zich hoofdzakelijk tot die vormen waarbij de branche direct slachtoffer is. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om diefstal van wagens en/of ladingen. 
Omdat het schadebedrag nog steeds oploopt, zijn transportondernemers steeds 
meer geld kwijt aan preventieve maatregelen en verzekeringspremies. Bepaalde 
'risico-transporten' zijn daardoor bijna niet of nauwelijks meer lonend. Daar-
naast wordt de Euro-fraude als een probleem beschouwd, omdat het transpor-
teurs schade kan opleveren. In 1994 kwam de branche-organisatie FENEX op 
een geschat schadebedrag van 1,5 miljard gemist staatsinkomen. De expediteurs 
zijn hierin de grote verliezers; want aan hen vallen de naheffingen ten beurt. 
Overigens zijn deze naheffingen tot nu toe voor een groot deel kwijtgescholden 
door de Nederlandse fiscus. 

Natuurlijk is er ook sprake van indirect slachtofferschap in de vorm van 
de valse concurrentie die smokkelende of frauderende bedrijven de bonafide 
ondememingen aandoen. Dergelijke oneerlijke concurrentie kan op langere 
termijn leiden tot monopolie-vorming en uiteindelijk prijsopdrijving, maar dit 
hebben wij in ons onderzoek niet aangetroffen. De individuele eerlijke onderne-
mer geeft wel aan dat hij valse concurrentie ondervindt: malafide transporteurs 
hebben geld voor prima materieel en rijden tegen afbraakprijzen. Die prijzenslag 
brengt een groot aantal ondernemers aan de onderkant van de markt in de Icnel; 
onder hen heel veel eigen rijders. Deze noodlijdende transporteurs hebben geen 
andere keus dan zichzelf uit te verkopen. Dit leidt in sommige gevallen tot het 
faillissement, maar vaker houdt een bedrijf ondanlcs alles het hoofd net boven 
water. Er ontstaat een omvangrijke groep marginale ondernemers die vervolgens 
zelf kwetsbaar zijn voor illegale acties. En daarmee is de cirkel rond. Hoe 
hoog de schade - uitgedrukt in geld - is, is onbekend. Maar het toenemende 
'rommelen' in de branche betekent beslist een aantasting van de goede naam, 
die natuurlijk een voorwaarde is voor economisch succes. 

Suggesties voor beleid 

In onze analyse op grond van de gelegenheidstheorie hebben we een aantal 
factoren de revue laten passeren die de kans op betrokkenheid bij de georgani-
seerde misdaad en internationale smokkel van drugs in het bijzonder doen 
vergroten. Het repertoire van ingrijpen is groter dan dat van de overheid alleen 
en de opstelling die men in sommige branches nog wel eens ontmoet dat de 
georganiseerde misdaad een zaak is voor politie en justitie en niet voor de 
brancheorganisatie, is te kortzichtig. Het strafrecht zou ultimum remedium 
behoren te zijn nadat de andere actoren in het veld: individuele ondernemers, de 
brancheorganisaties, andere controlerende instanties van de overheid, na het 
probleem te hebben onderkend, maatregelen hebben genomen in de preventieve 
sfeer. Voor de overheid of de samenleving in het algemeen is de branche van 
het wegtransport wel van groot belang als het gaat om het voorkomen en 
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tegengaan van georganiseerde misdaad. Transportmiddelen vormen de logistieke 
lijnen waarlangs smoldcel plaats vindt en de georganiseerde misdaad zou bepaald 
gehinderd worden als deze lijnen effectief worden afgesneden. 
Een groot aantal van de ontwildcelingen die wij in verband hebben gebracht met 
het ontstaan van de mogelijkheid op criminaliteit, lenen zich niet voor beinvloe-
ding. Dat het wegtransport zich uitbreidt en dat het internationaler van karakter 
wordt, zullen we als een verheugend gegeven moeten aanvaarden. Op het gebied 
van Europese regelgeving zal wellicht heel wat mogelijk zijn, maar het ont-
breekt ons criminologen, aan de nodige kennis van het Europese recht om hier 
jets zinvols naar voren te brengen. Dan is er de rij specifieke kenmerken van de 
branche. Ook daar lenen zulke verschijnselen als de specifieke beroepscultuur of 
de sociale achtergrond van de meeste chauffeurs zich niet voor beInvloeding 
voor een onderwerp als het onze. Het is wel duidelijk dat de recente herstructu-
rering van de bedrijfstak die aanleiding heeft gegeven tot de groei van een groot 
aantal kleine bedrijven, van buitengewoon veel belang is. Een oplossing van het 
vraagstuk is niet goed denkbaar zonder dat deze kwestie in de bedrijfstak 
uitdruldcelijk aan de orde wordt gesteld. Wat mogelijke oplossingen zouden 
lcunnen inhouden gaat ons evenwel aan specialistische economische kennis te 
boven om er aanbevelingen over de doen. Wel lcunnen we zeggen dat het zin 
zou hebben om: 
.de drempel voor toetreden tot de branche te verhogen door weer meer eisen 
aan het diploma te stellen (verhoging van de eisen van vakbekwaamheid) en ook 
de toelatingscriteria voor kredietwaardigheid en betrouwbaarheid aan te scher-
pen. Een en ander zou bovendien niet alleen moeten worden getoetst bij 
toetreding van onervaren ondernemers, maar ook op latere momenten in de 
bedriffvoering moeten controles worden ingebouwd. 
.in de opleiding jets in de sfeer van criminaliteitspreventie op te nemen. 
Gaat het om het tegengaan van op zichzelf criminaliteitsbevorderend slachtoffer-
schap dan is de branche-organisatie reeds, zoals hiervoor gesteld, op de goede 
weg. 
De volgende vraag luidt of zodanige beheersingsmaatregelen kunnen worden 
genomen dat gemotiveerde daders geen kans krijgen. Door individuele onderne-
mers worden reeds maatregelen genomen: het onderzoeken van de antecedenten 
van sollicitanten, het opnemen van een speciale clausule in het contract met 
werlcnemers die op risico-landen rijden, het incorporeren van kennis en waar-
schuwing in de interne bedrijfsopleiding, het monitoring-systeem waarmee men 
in de gaten kan houden waar de vrachtwagen zich bevindt. Gaat het hier om 
individuele bedrijven, de branche organisatie zou tenslotte preventieve maatrege-
len kunnen nemen op ten minste vier manieren: 
• door het gevaar van infiltratie door de georganiseerde misdaad in haar gremia 
bespreekbaar te maken en door daarover in vakbladen te publiceren. Voor de 
ondernemers en chauffeurs die op risicolanden rijden kunnen speciale info-
bladen worden vervaardigd. 
• door aan de leden voorlichting te verstrekken inclusief een lijst van signalen 
die mogelijk op pogingen in die richting wijzen. 
• door een informatiepunt in te richten waar individuele ondernemers pogingen 
tot betrokkenheid van (leden van) misdaadorganisaties kunnen melden. Dit 
laatste initiatief zou zich goed lenen voor samenwerking met de politie. 
. door certificering van bedrijven die een actief criminaliteitspreventiebeleid 
voeren. 
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