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Samenvatting 
 
'Georganiseerde criminaliteit' wordt al een jaar of 20 gezien als een bedreiging voor de 
postindustriële samenleving. Het concept heeft betrekking op illegale activiteiten en 
praktijken, zoals corruptie, illegale handel, maffianetwerken, fraude, georganiseerd geweld en 
dergelijke. Ondanks dat criminologen veel tijd gestoken hebben in het definiëren van 
georganiseerde criminaliteit blijft het toch een moeizaam fenomeen om te bestuderen. Het is 
belangrijk om de verschillende aspecten, organisatie (groepen, netwerken), illegale 
activiteiten (illegale handel, geweldgebruik), de relatie met de legale wereld (corruptie, 
fraude) en de internationale bewegingen, van elkaar te onderscheiden. 
 
Dit themanummer van het European Journal on Criminal Policy and Research gaat in op het 
'illegale' aspect van georganiseerde criminaliteit: illegale markten en illegale gedragingen. 
Nikos Passas gaat in op de legale actoren in de illegale wereld, er is namelijk wel het een en 
ander te zeggen over de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld. Hij gaat in op de 
frauduleuze aspecten van accountancy, en de medewerking aan illegale praktijken door 
accountants, juristen, politici en topmensen uit het bedrijfsleven. Als voorbeeld wordt de 
BCCI-affaire aangehaald, terwijl de auteur tevens ingaat op de mogelijkheden tot preventie. 
 
Een geheel andere 'markt' wordt beschreven door Tiggey May and Mike Hough. Zij gaan, aan 
de hand van in Engeland verricht onderzoek, in op de invloed van politieoptreden op de 
illegale drugsmarkt. Ondanks de omvang van deze markt is er weinig bekend over de 
structuur van deze markt en de distributiekanalen die gebruikt worden. Er worden twee 
verschillende markten beschreven, een 'gesloten' structuur waarbij de betrokkenen elkaar 
kennen en waar buitenstaanders (of politie-infiltranten) opvallen, en een 'actievere' markt, 
waar het vooral door de opmars van de mobiele telefoons voor de politie moeilijk is om zicht 
te krijgen op de drugshandel. 
 
Alexis Aronowitz beschrijft de 'markt' van illegale mensenhandel en -smokkel, die zij 
onderzocht in het kader van het VN programma tegen mensenhandel. Deze markt wordt ook 
door 'push en pull' factoren gedreven, en verschillende faciliterende elementen worden 
beschreven. De 'markt' is niet specifiek onder te verdelen in 'georganiseerd' en ad-hoc 
segmenten, maar het is wel duidelijk dat er illegale markten zijn die weer profiteren van de 
'aanvoer' van goedkope arbeidskrachten en van de moeilijke positie waarin illegale migranten 
zich bevinden. 
 
Nestor Courakis beschrijft een aantal uitingsvormen van een geheel andere markt, namelijk de 
economische criminaliteit. De financiële aspecten van criminaliteit zijn in de afgelopen jaren 
meer op de voorgrond getreden, alhoewel de vervolging van een aantal economische delicten 
nog steeds niet van de grond komt, onder andere door de lage aangiftebereidheid van 
slachtoffers. De auteur beschrijft de uiteenlopende delicten, van EU-fraude tot 
belastingontduiking, en van computercriminaliteit tot corruptie, aan de hand van voorbeelden 
uit Griekenland. 
 



In de Current Issues wordt een evaluatie van de Europese voetbalkampioenschap, in 2000 
georganiseerd in België en Nederland, gepresenteerd. 


