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Inleiding
Justitiële verkenningen bracht in 2017 een themanummer uit over

liquidaties. In de inleiding daarvan werd en passant vermeld dat het

mededogen met slachtoffers van liquidaties maatschappelijk vaak wat

minder was, omdat het doorgaans ging om afrekeningen in het crimi-

nele circuit. Dat is nog maar vier jaar geleden. Inmiddels is duidelijk

dat het dodelijk geweld in veel bredere kring om zich heen grijpt en

zijn de zorgen over de invloed van de georganiseerde criminaliteit op

de samenleving enorm toegenomen. De moord op journalist Peter R.

de Vries, die als adviseur van kroongetuige Nabil B. optrad in het

Marengo-proces, heeft een enorme schok teweeggebracht. In 2019

was dat al het geval toen de toenmalige advocaat van Nabil B., Derk

Wiersum, werd geliquideerd. Hoe we deze ontwikkeling moeten

begrijpen, is nog onduidelijk. Hebben we (toevallig) te maken met een

zeer agressieve misdaadgroep, die rond Ridouan Taghi en Saïd Raz-

zouki, die alles en iedereen uit de weg probeert te ruimen die in de

weg zit? Of is hier sprake van een bredere trend? Is de rechtsstaat in

het geding? Kunnen rechters, officieren, advocaten en misdaadjourna-

listen onderhand niet meer veilig over straat?

Als het gaat over de invloed van de georganiseerde criminaliteit valt

ook vaak de term ‘ondermijning’. Weliswaar wordt dit concept veel

bekritiseerd vanwege de gemakzuchtige wijze waarop het wordt

gehanteerd om allerlei misstanden weg te zetten, maar het woord is

wel ingeburgerd. Bijvoorbeeld het Jv-themanummer over criminaliteit

in Noord-Brabant, eveneens verschenen in 2017, laat zien hoe vooral

de productie van en handel in drugs hun stempel drukken op lokale

gemeenschappen, waarbij ook bedreigingen aan het adres van wet-

houders en burgemeesters geen uitzondering meer zijn.

Al met al is er meer dan genoeg aanleiding om een themanummer te

wijden aan georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Hierin aan-

dacht voor liquidaties, maar ook voor de vraag of de rechtsstaat in

gevaar is door de aanvallen op en de bedreiging van sleutelfiguren in

het rechtsproces. Twee artikelen gaan in op daders en de wijze waarop

mensen betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit, en op de

dynamiek tussen georganiseerde misdaadgroepen en kleinere, lokaal

opererende groepen. Voorts haken we in op het recente debat over

witwassen en de Nederlandse belastingwetgeving. Ook kijken we naar

de aanpak van ondermijning middels een artikel over de evaluatie van
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verschillende lokale en regionale projecten. Een historische terugblik

leert daarnaast dat in Nederland het beheersen van de drugscriminali-

teit altijd belangrijker is geweest dan bestrijding ervan.

Het onderwerp van het eerste artikel, geschreven door Barbra van

Gestel, is direct verbonden met een van de schokkendste gebeurtenis-

sen van het afgelopen jaar: de moord op journalist Peter R. de Vries.

Haar bijdrage beschrijft de recente ontwikkelingen in de aard van het

fenomeen huurmoorden door georganiseerde criminele groepen in

Nederland. Uit interviews en casusrapporten komt naar voren dat er

sprake is van een steeds meer intimiderende benadering door

opdrachtgevers van moorden en een uitbreiding van geweld naar bre-

dere kringen buiten de criminele onderwereld. Hoewel het aantal

liquidaties in de afgelopen jaren sterk is verminderd, leiden moord-

aanslagen op (publieke) personen die geen deel uitmaken van crimi-

nele organisaties tot maatschappelijke angst. Ze zijn ook gericht op de

kernactoren in de rechtspleging: de advocatuur, de magistratuur, de

rechtshandhaving en de journalistiek. Hoewel het functioneren van de

rechtsstaat vooralsnog niet is aangetast, is het verontrustend dat de

kernspelers van het rechtsproces onder zware druk worden gezet.

In de twee hieropvolgende bijdragen wordt ingezoomd op de daders

van georganiseerde criminaliteit en de wijze waarop individuen en

groepen daarbij betrokken raken.

Vere van Koppen behandelt twee verschillende betrokkenheidsmecha-

nismen bij de georganiseerde misdaad: familiebanden en werkban-

den. Degenen die betrokken raken via familie of goede vrienden heb-

ben meer kans om vroeg in de misdaad te beginnen, bewust op zoek te

gaan naar mogelijkheden voor criminaliteit en zich in een context te

situeren waar deze kansen vaak voorkomen. Degenen die betrokken

raken door werkrelaties hebben meer kans om laat in de misdaad te

beginnen, hebben veelal geen vooropgezet plan om bij misdaad

betrokken te raken, maar worden wel geconfronteerd met een kans.

Beide typen daders zijn interessant, omdat criminele groepen profite-

ren van een zekere mate van heterogeniteit, die toegang geeft tot ver-

schillende contacten, kennis en vaardigheden.

Het artikel van Anna Sergi is voornamelijk een theoretische exercitie,

waarin wordt gereflecteerd op het concept disposable army in de con-

text van relaties in de onderwereld, activiteiten van de georganiseerde

misdaad en de tendens om zware criminaliteit meer als een nationaal

veiligheidsprobleem te beschouwen dan als een kwestie van opspo-
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ring en vervolging. De auteur zet enerzijds kritische kanttekeningen bij

het in het Verenigd Koninkrijk ontstane beeld dat kwetsbare (groepen)

jongeren in achterstandswijken door de georganiseerde criminaliteits-

groepen worden geronseld om specifieke taken uit te voeren of dien-

sten te verlenen ter facilitering van de hoofdactiviteit van de groep.

Anderzijds ziet zij op basis van bestaand onderzoek aanwijzingen dat

de georganiseerde criminaliteit met enige regelmaat ‘wegwerpkrach-

ten’ inhuurt voor noodzakelijke klussen en diensten die geen speci-

fieke expertise vereisen. Dit kunnen zowel individuele jongeren als

individuele volwassenen zijn, terwijl ook lokaal opererende bendes

interessant kunnen zijn voor georganiseerde misdaadgroepen. Deze

observaties kunnen de eerste bouwstenen zijn voor een onderzoeks-

agenda op dit onderwerp.

Onlosmakelijk verbonden met (georganiseerde) criminele activiteiten

is het fenomeen witwassen. Recent raakte het Nederlandse debat over

witwassen in een stroomversnelling door de uitspraken van de Itali-

aanse journalist en maffiadeskundige Roberto Saviano. Hij stelt dat de

Nederlandse fiscale regelgeving de georganiseerde misdaad faciliteert.

Edwin Kruisbergen gaat uitvoerig in op deze bewering en legt uit wat

nu wél en niet onder witwassen kan worden verstaan. Ten tweede

bespreekt hij het werk van de econoom Unger en haar toepassing van

het zogenaamde Walker-model om de omvang van witwassen in

Nederland (en wereldwijd) in te schatten. De auteur beargumenteert

dat een vraag als ‘hoeveel geld wordt er in Nederland witgewassen?’

eigenlijk niet geschikt is als onderzoeksvraag, omdat de huidige empi-

rische kennis over criminele geldstromen tekortschiet.

Om de aanpak van de zware en georganiseerde misdaad in Nederland

te versterken heeft de Nederlandse overheid tussen 2019 en 2022 extra

financiële middelen ter beschikking gesteld in de vorm van incidenteel

€ 100 miljoen en een structurele versterking van € 10 miljoen per jaar.

Projecten met een specifieke focus op drugsgerelateerde criminaliteit,

het experimenteren met nieuwe vormen van bestuur en projecten die

publiek-private samenwerking stimuleren, kwamen in aanmerking

voor financiering. Karin van Wingerde, Victor van Santvoord, Roland

Moerland, Lieselot Bisschop en Hans Nelen brengen in dit artikel ver-

slag uit van een lopend project dat het implementatieproces van deze

initiatieven evalueert. Het doel is de beste, goede en slechte praktijken

en succesvolle samenwerkingen tussen een breed scala aan publieke

en private partners te identificeren.
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In het laatste artikel van dit themanummer blikken Manja Abraham

en Toine Spapens terug op de strategieën die de overheid in de afgelo-

pen kwart eeuw heeft gehanteerd om de drugscriminaliteit onder con-

trole te houden. Zeer relevant, want georganiseerde criminaliteit is in

een groot aantal gevallen gerelateerd aan de productie van en handel

in drugs. Nederland is een belangrijk doorvoerland (vooral voor

cocaïne en in mindere mate heroïne en andere drugs) en een belang-

rijk productieland (van cannabis en synthetische drugs). Drugspro-

ductie en -handel hebben ernstige gevolgen voor de samenleving.

Naast mogelijke gezondheidsschade door drugsgebruik, raken zo cri-

minele geldstromen verweven met de reguliere economie. Er is ook

een toename van nieuwe daders, facilitators en omstanders die

betrokken raken bij illegale activiteiten, moorden en ander geweld als

gevolg van conflicten tussen criminele groepen en het dumpen van

afval van de drugsproductie. De georganiseerde drugscriminaliteit

heeft in toenemende mate een ingrijpende en subversieve impact op

ons land en onze rechtsstaat. Desondanks is de aanpak van de georga-

niseerde drugscriminaliteit lange tijd wat we achteraf kunnen noemen

‘bescheiden’, ‘naïef’, ‘incidenteel’ en ‘gefragmenteerd’ geweest.

Tot zover de bijdragen aan dit themanummer. Justitiële verkenningen

is in 2021 net als in 2020 vier keer verschenen. Ook in 2022 zullen er

vier themanummers verschijnen. Daarnaast is het de bedoeling om

komend jaar een plan te maken voor een andere opzet waarbij er aan-

dacht zal zijn voor de digitale vormgeving en betere vindbaarheid van

artikelen, onderwerpen en auteursnamen. Het WODC doet dit om Jus-

titiële verkenningen ook in de toekomst relevant en aantrekkelijk te

houden.
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