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Voorwoord

De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is in het 

afgelopen decennium een belangrijk onderwerp geworden bij 

allerlei vormen van internationale politieke samenwerking en 

overleg. Het inzicht dat deze samenwerking onontbeerlijk is 

voor een effectieve bestrijding van de op transnationale schaal 

opererende georganiseerde misdaad, bestaat al langer. Een 

voorbeeld in VN‑verband is het Verdrag van Palermo, waarin 

afspraken zijn gemaakt over de aanpak van onder andere 

drugshandel en vrouwenhandel.

De behoefte aan intensivering van die samenwerking vloeit voort 

uit het groeiende besef dat de georganiseerde misdaad een bedrei‑

ging vormt voor de veiligheidssituatie. Daarbij wordt in de eerste 

plaats gedoeld op de verbindingen die bestaan tussen criminele 

en terroristische organisaties en netwerken. De vrijplaatsen van 

beide zijn tegenwoordig de zogeheten falende en zwakke staten, 

die sinds de aanslagen van september 2001 in New York boven‑

aan de internationale politieke agenda staan. Door het ontbreken 

van een (sterk) centraal gezag zouden ze vrij spel bieden aan ter‑

roristen en criminelen. Hoewel de mate van verwevenheid van 

criminele en terroristische groepen vaak onduidelijk is (zie hier‑

over het artikel van Aalberts in dit themanummer), is het zeker zo 

dat met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit soms ook 

het terrorisme een slag kan worden toegebracht, en vice versa.

Een andere vorm van dreiging gaat uit van de band tussen 

 georganiseerde misdaad en politiek.  

Deze politiek‑criminele nexus staat centraal in dit nummer van 

Justitiële verkenningen. Onder dit verschijnsel verstaan we, in 

navolging van Godson, de samenwerking tussen de politieke 

gevestigde orde en criminele netwerken of organisaties (2003, 

p. 3). Tot de politieke gevestigde orde behoren bewindspersonen, 

andere politieke bestuurders, maar ook hoge functionarissen 

bij het leger, de inlichtingen‑ en veiligheidsdiensten, de politie 

en de rechtshandhaving. Tot het establishment behoren tevens 

personen uit kringen die ondersteuning bieden aan politici op 

het gebied van public relations, juridisch advies, accountancy en 
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 dergelijke. In landen met veel regimewisselingen kunnen ook poli‑

tici in de oppositie bij zo’n nexus betrokken zijn. 

Voor criminelen kan samenwerking met politici verschillende voor‑

delen bieden. Te denken valt aan bescherming tegen vervolging, het 

verwerven van informatie over en bescherming tegen rivaliserende 

criminelen, informatie over op handen zijnde privatiseringen, open‑

bare aanbestedingen enzovoort. En als eenmaal een zekere rijkdom 

is bereikt, verlangen succesvolle criminelen vaak ook naar accepta‑

tie door de gevestigde orde. Ze omringen zich met statussymbolen 

en vertonen zich graag in het gezelschap van beroemdheden 

( Godson, 2003, p. 8‑9).   

Voor politici is geld een belangrijk motief voor samenwerking met 

criminele groepen, voor direct persoonlijk gewin, maar ook om 

verkiezingscampagnes te financieren en om toegang te krijgen tot 

witwasfaciliteiten.

De dreiging die uitgaat van de politiek‑criminele nexus, is niet al‑

leen gelegen in het feit dat criminelen dankzij hun contacten met 

politici ongehinderd hun gang kunnen gaan. Misschien wel ern‑

stiger is dat een situatie van straffeloosheid het vertrouwen in de 

rechtstaat ondermijnt. De bereidheid van burgers om wetten en 

regels te respecteren wordt ondergraven als criminelen en fraudu‑

leuze politici rolmodellen worden voor succes en maatschappelijk 

aanzien.

Zoals uit de bijdragen aan dit themanummer naar voren komt, zijn 

er verschillende omstandigheden waarin de politiek‑criminele 

nexus kan gedijen. Landen die een systeemtransitie hebben mee‑

gemaakt, zoals Rusland en de Oost‑Europese landen, blijken uiterst 

kwetsbaar. Het ontbreken van een ontwikkeld maatschappelijk 

middenveld (civil society) en onduidelijkheid over welke regels 

 gelden, creëren een vacuüm waarbinnen opportunistische poli‑

tici en criminelen zich kunnen verrijken. Ook burgeroorlogen en 

in het algemeen langerdurende perioden van straffeloosheid en 

gebrekkige rechtshandhaving bieden criminele groepen kansen 

om het bestuur van een land, stad of regio naar hun hand te zet‑

ten. In Europa is Italië het klassieke voorbeeld van een land waar de 

politiek‑criminele nexus zich manifesteert. Ook hier ligt, net als bij 
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de eerdergenoemde falende en zwakke staten die we doorgaans in 

Afrika, Azië en Latijns‑Amerika lokaliseren, een mislukt proces van 

staatsvorming aan ten grondslag. Tegelijkertijd laat het voorbeeld 

van Italië zien dat culturele factoren, net als in Rusland overigens, 

soms een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een verbinding 

tussen politiek en georganiseerde misdaad.

De vraag of de politiek‑criminele nexus een kans krijgt of al heeft 

gekregen in de al langer gevestigde eenheidsstaten van West‑ en 

Noord‑Europa, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Op grond van 

de vele voorbeelden in dit themanummer kunnen hoogstens enkele 

risicofactoren worden genoemd. Een voorbeeld van een mogelijke 

risicofactor komt aan de orde in het artikel van Cools over België: 

het bestaan van een ministerieel kabinet binnen een politiek bestel, 

bestaande uit persoonlijke adviseurs van een minister. Verder kan 

worden gedacht aan de snelle opkomst van nieuwe politieke partijen 

als gevolg van abrupte, grote verschuivingen in de kiezersvoorkeu‑

ren. Daardoor dringen nieuwkomers soms ‘uit het niets’ door tot de 

politieke arena. In dit verband is wel eens gewezen op de omvang‑

rijke steun die de met witwassen geassocieerde vastgoedlobby 

destijds verleende aan de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Maar een direct 

verband met criminele kringen is nooit aangetoond. 

Ook de inrichting van het overheidsbestuur kan een staat meer of 

minder gevoelig maken voor infiltratie door criminele elementen. 

Zo is er uit het oogpunt van democratisering en betrokkenheid 

bij het lokale bestuur veel te zeggen voor een direct verkiesbare 

burgemeester. Maar tegelijkertijd wijst de ervaring uit dat burge‑

meestersverkiezingen vaak de eerste stap zijn naar het verwerven 

van politieke macht door lokale criminele ondernemers: direct, door 

zich kandidaat te stellen, ofwel indirect, door steun te verlenen aan 

een bepaalde kandidaat. Een beschermende factor in de Neder‑

landse situatie is mogelijk het regenteske karakter van het politieke 

bestel met zijn geringe invloed van de kiezers op belangrijke be‑

noemingen in het openbaar bestuur en de rechterlijke macht. Dit 

systeem heeft de invloed van gevestigde elites bestendigd en andere 

groepen buitengesloten, maar tegelijkertijd bescherming geboden 

tegen criminele infiltratie. Oude elites hebben nu eenmaal veel te 

verliezen als het gaat om maatschappelijke invloed en aanzien en 

bovendien hebben ze de steun van criminele elementen doorgaans 
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niet nodig. Ook hebben ze vaak ‘van huis uit’ integriteitsnormen 

en een betrokkenheid bij de publieke zaak meegekregen (zie bij‑

voorbeeld Fennema en Schijf, 2004). 

De artikelen in dit themanummer maken in ieder geval duidelijk 

dat er nooit één oorzaak aan te wijzen is voor het ontstaan van een 

politiek‑criminele nexus, maar dat er sprake is van een samenspel 

van factoren.

Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 wordt 

veel gesproken over de link tussen transnationaal terrorisme 

en falende of zwakke staten. Aalberts onderwerpt de these van 

het ‘zwarte gat’, van het machtsvacuüm, die onder deze veron‑

derstelde link schuilgaat, aan een kritisch onderzoek. Daarbij 

kijkt zij tevens naar de tegenwoordig veelbesproken vervaging 

van grenzen tussen terrorisme en georganiseerde misdaad. Het 

artikel maakt duidelijk dat de discussie over de gevaren van de 

driehoeksrelatie tussen falende staten, georganiseerde misdaad 

en transnationaal terrorisme zeer gebaat zou zijn bij een nadere 

specificering van gebruikte begrippen en bij een zorgvuldiger 

onderscheid tussen verschillende gradaties van het ‘falen’ van 

staten. Ook is het voor een goed inzicht cruciaal om na te gaan 

wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen terroristen en 

criminelen, in gekozen doelen en middelen en de eisen die aan de 

omgeving worden gesteld. De auteur gaat na in hoeverre de be‑

staande conceptuele verwarring een politieke functie heeft in een 

internationale context die in toenemende mate wordt gekarakte‑

riseerd door onzekerheid en onbeheersbare risico’s. 

Vervolgens beschrijft Paoli het ontstaan en de ontwikkeling van 

de nexus tussen politiek en georganiseerde misdaad in Italië. 

Onder de crimineel‑politieke nexus verstaat zij relaties van 

uitwisseling en collusie tussen politici en ambtenaren enerzijds 

en leden van georganiseerde misdaadgroepen – meer in het 

bijzonder de Italiaanse maffia’s – anderzijds. Haar belangrijkste 

stelling is dat de politiek‑criminele nexus in Italië nergens 

anders in de ontwikkelde wereld op die manier voorkomt, met de 

mogelijke uitzondering van Japan. De buitengewone intensiteit 

van de Italiaanse politiek‑criminele nexus houdt verband met het 

bijzondere karakter van de Italiaanse georganiseerde misdaad. 



9Voorwoord

Na een schets van de ontwikkeling van deze nexus vanaf de 

eenwording van Italië in 1861 wordt gefocust op de laatste dertig 

jaar en op de successen die politie en justitie de laatste jaren 

hebben behaald in de strijd tegen de maffia. Desondanks zijn er 

nog steeds factoren aanwezig die het voortbestaan van de maffia 

en van de politiek‑criminele nexus bevorderen. 

Om meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van de 

Italiaanse maffia en de politiek‑criminele nexus besteedt Fijnaut 

aandacht aan de analyse van Cesare Lombroso. Lombroso, bekend 

om zijn biologische benadering van crimineel gedrag, kwam tot 

de conclusie dat Siciliaanse maffia‑ en ‘Ndrangheta‑groeperingen 

bestonden uit beroepscriminelen en meestal werden geleid door 

een van nature intelligente crimineel. Op gedetailleerde wijze be‑

schreef hij de structuur van deze organisaties en de initiatierites 

die jonge aspirant‑leden moesten ondergaan. Lombroso maakte 

geen geheim van de politieke rol van de maffia in Italië. Tegelijker‑

tijd waarschuwde hij dat politieke organisaties soms alleen maar 

in naam politieke bewegingen waren en feitelijk slechts als dek‑

mantel fungeerden voor criminele groepen.

In België zijn de omstandigheden en gebeurtenissen rond de 

moord op André Cools in 1991 en de zogeheten Agusta‑affaire 

aanleiding voor de criminoloog Marc Cools (geen familie) om te 

onderzoeken of er destijds sprake was van een politiek‑criminele 

nexus. Hoewel de kwestie alweer achttien jaar geleden speelde, 

komen uit zijn analyse interessante punten naar voren die ook 

nu nog relevant zijn. Zo lijkt de aanwezigheid van een ministeri‑

eel kabinet een ‘zwakke schakel’ te zijn die een politiek systeem 

kwetsbaar maakt voor criminele invloeden. Een dergelijk kabinet 

is een gezelschap van persoonlijke adviseurs van een minister. 

Ze zijn niet onderworpen aan enige  democratische controle en 

hoeven geen verantwoording af te leggen. Ten tijde van de moord 

zaten in het kabinet van minister Alain van Biest verschillende 

personen die nauwe banden onderhielden met het criminele 

Italiaanse en Albanese milieu in Luik. Hoewel nooit is opgehel‑

derd wie de opdracht heeft gegeven tot de moord, kwam uit het 

opsporingsonderzoek wel een indirecte link naar voren tussen 

de huurmoordenaars (twee Tunesiërs) en enkele leden van ge‑

noemd kabinet. Tevens bleek dat er een verband was met een 
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corruptieaffaire inzake de aankoop van Agusta‑helikopters. De 

smeergeldzaak leidde tot een strafrechtelijke veroordeling van 

verscheidene politieke kopstukken.

In de Sovjet‑Unie en in het moderne Rusland zijn politiek 

en misdaad niet uit elkaar te houden, zo laat Siegel zien in 

haar bijdrage. Er was altijd al sprake van interactie tussen de 

georganiseerde misdaad en de Russische heersers. Maar nooit 

werd het verband zo sterk als na de hervormingen van Gorbatsjov 

en de ontwikkeling van de Russische variant van het kapitalisme. 

De georganiseerde misdaad maakte gebruik van de onzekerheid 

en chaos rond het zaken doen. De oude bureaucraten en 

officieren van de KGB werden ondernemers, maar ook de 

vory v zakone (traditionele maffia‑achtige groepen) en andere 

criminelen gingen in zaken. Het aanzien van de oude vory wordt 

heden ten dage bepaald door hun successen in internationale 

business, hun  samenwerking met de gevestigde  politieke orde en 

door hun positie in de Russische politiek.

In veel Oost‑Europese landen werden na de val van de 

commu nis tische regimes duizenden politie‑ en veiligheids‑

dienstmedewerkers werkloos, met als gevolg dat velen van hen 

het criminele pad kozen. Gounev en Bezlov laten aan de hand van 

een casestudy zien hoe dit gegeven in Bulgarije heeft geleid tot 

een versterking van de politiek‑criminele nexus. Zij analyseren 

de carrières van twee bekende misdaadfiguren met een verleden 

als functionaris bij de politie en bij de veiligheidsdienst. Door 

de jaren heen ontplooien zij zich van onbeduidende afpersers 

tot lokale oligarchen. Corruptie is voor deze criminelen een 

instrument om hun macht en inkomsten te vergroten, maar de 

manier waarop zij dit instrument inzetten, is door de jaren heen 

aan verandering onderhevig.

De laatste bijdrage aan het themadeel is gewijd aan de 

criminaliserende gevolgen van internationale economische 

sancties. Andreas analyseert de gevolgen van de VN‑sancties 

tegen het voormalige (Klein) Joegoslavië (FRJ), bestaande uit 

Servië en Montenegro, begin jaren negentig. Om na te gaan 

wat precies de invloed was van de sancties, vergelijkt hij de 

mate van criminalisering in de FRJ met die in Kroatië. Dat 
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land werd ook en zelfs zwaarder door de oorlog getroffen, maar 

niet door een algemene economische boycot. Er was slechts een 

beperkt wapenembargo van kracht. De sancties tegen de FRJ 

betekenden een enorme impuls voor de smokkelhandel en de 

zwarte markt. Grote en kleine criminelen verrijkten zich, terwijl de 

levensomstandigheden van de traditionele middenklasse drastisch 

verslechterden. Er ontstond een hechte samenwerking tussen delen 

van het staatsapparaat, zoals de douane, en de georganiseerde 

criminaliteit, die erop gericht was om goederen en grondstoffen 

het land binnen te krijgen. De enorme winsten op smokkelwaar 

werden door het regime Milošević afgeroomd, en het geld vloeide 

naar politici en anderen die nauw verbonden waren met het regime. 

Terwijl de officiële handel met de buurlanden zo goed als stil kwam 

te liggen, bloeiden de ondergrondse economische betrekkingen 

met Bulgarije, Macedonië, Albanië en Roemenië. Vooral de smokkel 

van olie en benzine was zeer lucratief, en ook in deze landen kwam 

de winst vooral terecht bij politici en criminelen. De auteur wijst 

erop dat de politiek‑criminele nexus, die tijdens de embargojaren 

in Servië en Montenegro opbloeide, vele jaren daarna de rule of law 

nog steeds ernstig ondermijnt. Het verdient aanbeveling om bij het 

opleggen van toekomstige internationale sancties meer rekening 

te houden met de mogelijke criminaliserende gevolgen daarvan en 

hun ontwrichtende uitwerking.

H. G. van de Bunt*

D. Siegel

M.P.C. Scheepmaker

* De gastredacteuren van dit nummer, prof. dr. Henk van de Bunt en prof. dr. Dina Siegel, 
zijn als hoogleraren criminologie verbonden aan respectievelijk de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Universiteit Utrecht. Drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van 
Justitiële verkenningen.
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Een gevaarlijke 
driehoeksverhouding?

Falende staten, georganiseerde misdaad en transnationaal 
terrorisme

Tanja E. Aalberts*1

‘Somalische piraten hebben maandag een Saudische olietanker in de Indische 

Oceaan vlakbij de Keniaanse kust aangevallen en overmeesterd’ (ANP, 

17 november 2008); ‘Piraten ontvingen dit jaar al 120 miljoen losgeld’ (ANP, 

21 november 2008); ‘EU stuurt marine naar Somalië tegen piraterij’ (ANP, 

3 december 2008); ‘De VN-organisatie die zich bezighoudt met misdaad-

bestrijding (UNODC) overweegt het opzetten van een soort antipiratenpolitie. 

Die moet de Somalische zeeroverij helpen bestrijden’ (ANP, 16 december 2008); 

‘Duitsland wil tribunaal voor piraten Somalië’ (ANP, 23 december 2008); ‘NAVO 

zet zes schepen in tegen piraterij Somalië’ (ANP, 19 februari 2009); ‘Nederland 

stuurt fregat tegen piraterij Somalië’ (ANP, 13 maart 2009).

Zomaar een selectie van ANP‑berichten die de afgelopen maanden 

in de media verspreid werden. De stroom aan berichten over pirate‑

rij en kaping van westerse handelsschepen in voornamelijk de Golf 

van Aden bij Somalië maakt state failure niet alleen van direct eco‑

nomisch belang voor westerse bedrijven, maar draagt ook bij aan de 

zichtbaarheid van state failure en de gevolgen daarvan. Cruciaal is 

dat die gevolgen zich niet langer beperken tot humanitaire en veilig‑

heidsproblematiek in de regio. Geheel in de trend van globalisering 

en dankzij de verwevenheid van nationale economieën en het 

afnemende belang van landsgrenzen treffen ze de hele wereld.

Als zodanig laat het fenomeen falende staten twee ontwikkelingen 

zien die de internationale politiek sinds het einde van de Koude 

Oorlog typeren. Enerzijds de verschuiving van zogenoemde inter‑

statelijke conflicten naar intrastatelijke conflicten en geweld. 

Hoewel het aantal intrastatelijke conflicten al sinds het einde van de 

* Dr. Tanja E. Aalberts is universitair docent aan de Universiteit Leiden (taalberts@fsw.
leidenuniv.nl).
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Tweede Wereldoorlog groeit, waren zij als veiligheidsproblematiek 

altijd ondergeschikt aan de kille Oost‑West‑verhoudingen. Sinds de 

jaren negentig staan zij echter als zogenoemde ‘nieuwe oorlogen’ 

boven aan de veiligheidsagenda.1 En anderzijds de opkomst van 

niet‑statelijke actoren als belangrijke machtsfactor op het inter‑

nationaal toneel. In combinatie hebben deze twee ontwikkelingen 

het internationale veiligheidsparadigma veranderd, zodanig dat de 

Amerikaanse regering in The National Security Strategy van 2002 

verklaarde dat de grootste dreiging niet langer van sterke staten 

kwam, maar juist van de zwakste.2

Deze uitspraak werd uiteraard ingegeven door 9/11 en de veronder‑

stelde banden tussen de zwakke dan wel falende Afghaanse staat 

en het Al‑Qaeda‑netwerk. Net als het hiervoor genoemde voorbeeld 

van piraterij heeft ook transnationaal terrorisme falende staten in 

voornamelijk Sub‑Sahara Afrika tot een veiligheidsprobleem van de 

wereldpolitiek gemaakt. In deze context worden zwakke, falende en/

of zogenoemd ‘geïmplodeerde’ staten (collapsed states, zoals Soma‑

lië) beschouwd als broedplaats voor terroristische netwerken. Niet 

alleen werken de moeilijke levensomstandigheden radicalisering en 

antiwesters protest in de hand, maar, zo gaat het argument, gezien 

het gebrek aan gezag binnen deze staten lenen zij zich uitstekend 

als basis voor het ongehinderd organiseren en coördineren van 

 terroristische activiteiten.

De veronderstelde proliferatie van deze transnationale vormen van 

misdaad en terrorisme in voornamelijk postkoloniale staten ten 

zuiden van de Sahara zetten de klassieke weberiaanse definitie van 

staatsgezag in termen van het monopolie op de middelen en uitoefe‑

ning van geweld op zijn kop. Hoewel Max Weber het in zijn definitie 

specifiek heeft over de legitieme uitoefening van geweld (het gaat 

om een gezagsrelatie, niet om de uitoefening van brute macht), is het 

gebrek aan effectief gezag en dus politieke controle de bepalende 

omstandigheid die terrorisme en georganiseerde misdaad op trans‑

nationaal niveau mogelijk maakt. Falende staten opereren dan als 

een soort anarchistische vrijplaatsen waar het recht van de sterkste, 

rijkste en/of slimste geldt.

1 Voor een historisch perspectief, zie Edward Newman (2004).
2 The National Security Strategy, september 2002, te downloaden via www.whitehouse.

gov/nsc/nss.html.
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Transnationaal terrorisme, georganiseerde misdaad en state 

failure zijn ook drie van de meest urgente ‘clusters of threat’, zoals 

geformuleerd in 2004 door de High-level Panel on Threat Challenges 

and Change van de toenmalige VN Secretaris‑Generaal Kofi Annan.3 

Hoewel zij daar geformuleerd worden als afzonderlijke dreigingen, 

worden voornoemde fenomenen in toenemende mate in één mond 

(en zonder nadere specificatie) genoemd. Niet alleen wordt de link 

tussen terrorisme respectievelijk misdaad met falende staten in de 

zogenoemde ‘black holes’‑these verondersteld, ook worden geor‑

ganiseerde misdaad en transnationaal terrorisme steeds vaker aan 

elkaar gekoppeld, aangezien de scheidslijnen tussen deze vormen 

van geweld en criminaliteit schijnen te vervagen. Er wordt in dit ver‑

band ook wel gesproken over de ‘crime‑terror nexus’ (Makarenko, 

2004). De piraterij aan de Somalische kusten illustreert het vervagen 

van de grenzen tussen terrorisme en misdaad, alsook de context 

die state failure hiervoor biedt. Sanderson (2004) identificeert de 

combinatie als een ‘dodelijke cocktail’: één deel terrorisme, één deel 

misdaad en één deel levert een giftige drank die de hele wereldpoli‑

tiek bedreigt.

In deze bijdrage worden de verbanden tussen deze drie ingrediën‑

ten van de hedendaagse internationale veiligheidsagenda nader 

geanalyseerd. Hoewel het hier niet mogelijk is om harde causale 

conclusies te trekken over de ‘falende staten‑terrorisme‑misdaad’‑

driehoek, zullen de diverse relaties worden besproken. In het tweede 

deel van de bijdrage wordt vervolgens ingegaan op het belang van 

een conceptuele analyse als deze, waarbij de politieke betekenis 

van het spreken in termen van een ‘terrorisme‑misdaadnexus’ en de 

mogelijke driehoeksverhouding met state failure wordt besproken.

De terrorisme‑misdaadnexus

Het is geen toeval dat de relatie tussen terrorisme en misdaad 

vooral na 9/11 de interesse van academici en beleidsmakers heeft 

gewekt. Een van de pijlers van het antiterrorismebeleid sinds de 

aanvallen op de Twin Towers in New York is het bevriezen van 

3 De andere clusters zijn interstatelijke oorlog, nucleaire wapens en armoede. Zie het 
rapport ‘A more secure world: Our shared responsibility ’ (www.un.org/secureworld/).
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verdachte terroristische geldstromen. Zo verordonneerde de Vei‑

ligheidsraad als directe reactie op de aanslagen in Resolutie 1373 

(28 september 2001) alle lidstaten tot het belemmeren van finan‑

cieringen van terroristische activiteiten, het criminaliseren van 

terroristische fondsenwerving en het bevriezen van tegoeden van 

terroristische organisaties en/of personen die terroristische daden 

proberen te plegen of te faciliteren (art. 1). Deze maatregelen leid‑

den ertoe dat terroristische groeperingen als het ware in de richting 

van de georganiseerde misdaad werden gedreven voor financiële 

ondersteuning van hun activiteiten. Hoewel de ‘oorlog tegen het 

terrorisme’ de connecties dus lijkt te hebben aangewakkerd, is het 

mogelijke verband tussen transnationale terreur en de georgani‑

seerde misdaad geen nieuw fenomeen, zoals ook blijkt uit dezelfde 

Resolutie, waar de Veiligheidsraad in artikel 4 zijn bezorgdheid uit‑

spreekt over ‘the close connection between international terrorism 

and transnational organized crime, illicit drugs, money‑laundering, 

illegal arms‑trafficking, and illegal movement of nuclear, chemi‑

cal, biological and other potentially deadly materials (…)’. Hoewel 

deze ‘close connection’ niet nader gespecificeerd wordt, dateren 

de terrorisme‑misdaadbetrekkingen reeds uit de vorige cesuur in 

de wereldpolitiek: het einde van de Koude Oorlog. Het uiteen vallen 

van de Sovjet‑Unie en de bipolaire structuur van internationale 

betrekkingen ging gepaard met een afname in overheidsfinancie‑

ring van terroristische activiteiten. Volgens Makarenko (2004) is de 

terrorisme‑misdaadnexus dan ook reeds in de jaren negentig gecon‑

solideerd.4

Ter onderbouwing van de ‘nexus’‑these wordt vaak gewezen op 

een aantal operationele en organisatorische overeenkomsten 

tussen terroristische activiteiten en georganiseerde misdaad. 

Beide illegale activiteiten vinden per definitie buiten de reguliere 

politieke en juridische kaders van de samenleving plaats. Voor hun 

ondergrondse activiteiten en geheime operaties hebben ze behoefte 

aan en maken ze gebruik van dezelfde onderwereldinfrastructuur. 

Daarbij hanteren ze bovendien eenzelfde arsenaal aan geweld‑

dadige tactieken, waarbij afpersing, kidnappingen, repressailles en 

4 Mylonaki (2002) identificeert de lancering van de term narcoterrorisme in de jaren 
tachtig als de eerste conceptualisering van de banden tussen transnationaal terrorisme 
en georganiseerde misdaad.
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moord niet geschuwd worden. Qua organisatiestructuur kenmer‑

ken zowel georganiseerde misdaad als terroristische organisaties 

zich veelal door een netwerkstructuur met gedecentraliseerde 

 operationele cellen, waardoor zij zeer flexibel, innovatief en 

veerkrachtig zijn. Volgens Makarenko (2004) delen ze tenslotte een 

gemeenschappelijke vijand: de (westerse) staat, zijn gezagsdragers 

en wetshandhavingsinstituties.

Vooral over dit laatste punt zijn de meningen echter verdeeld. Zo 

wijst Sanderson (2004) erop dat de georganiseerde misdaad het 

systeem van binnenuit corrumpeert. In feite parasiteert zij op de 

bestaande staatsstructuur door de mazen in het economische en 

juridische systeem uit te buiten. De georganiseerde misdaad kan 

dan ook als een conservatieve beweging worden beschouwd, die 

bij voorkeur werkt via corrupte bureaucraten binnen het staats‑

apparaat (Bovenkerk en Chakra, 2004; Sanderson, 2004). Terroristi‑

sche organisaties zijn in die zin revolutionairder: zij hebben minder 

belang bij (westerse) staten en bestrijden de gevestigde autoriteiten 

juist openlijk. Het ultieme ideologische doel daarbij is vaak de 

bestaande regimes en structuren omver te werpen. De agenda van 

terroristische organisaties is dus per definitie een politieke, terwijl 

maffiose organisaties puur op winstbejag uit zijn. Deze verschillen 

in rationaliteit ten opzichte van de gevestigde autoriteiten leiden 

ook tot een cruciaal verschil in tactieken en modus operandi. Zoals 

Frank Cilluffo voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ver‑

klaarde: ‘[o]rganized crime and terrorism have two different goals. 

Organized crime’s business is business. The less attention brought 

to their lucrative enterprises the better. The goal of terrorism is the 

opposite. A wide‑ranging public profile is often the desired effect.’5 

Dit lijkt een redelijk fundamenteel verschil dat de mogelijkheden 

voor structurele samenwerking tussen terroristische organisaties 

en georganiseerde misdaad in de weg staat. De nexus tussen terreur 

en misdaad moet dan ook niet per se als een symbiose of samen‑

smelting, maar eerder als een soort continuüm worden gezien, 

waarbij verschillende soorten samenwerkingsbanden mogelijk zijn, 

die variëren in termen van de mate van consolidering (Makarenko, 

2004; Shelley en Picarelli, 2005). Mogelijke invullingen zijn onder 

5 Committee on the Judiciary: http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/
hju68324.000/hju68324_0f.htm.
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andere het uitwisselen van diensten, eenmalige dan wel structurele 

allianties (‘gelegenheidshuwelijken’), convergentie via het toepassen 

van terreur dan wel criminele activiteiten door respectievelijk geor‑

ganiseerde misdaad en terroristische organisaties, en/of symbiose. 

Ook wordt vaak gewezen op het ontwikkelen van ‘in house capabi‑

lities’. Een van de factoren die de positie op en beweging langs het 

continuüm bepaalt, is de context waarin geopereerd wordt. Dit is 

waar de rol van falende staten en de zogenoemde ‘black hole’‑these 

naar voren komt.

Black hole‑these

In zekere zin heeft het fenomeen van ‘falende staten’ een parallelle 

ontwikkeling doorgemaakt als de ‘terreur‑misdaad’‑nexus, die in 

de voorafgaande paragraaf is besproken. Zowel de gebeurtenissen 

van 9/11 en de daaropvolgende ‘oorlog tegen het terrorisme’ als de 

breuklijn van 1989 hebben een belangrijke rol gespeeld in de ont‑

wikkeling van falende staten, en de identificatie van state failure als 

probleem voor de wereldpolitiek. In feite wordt pas sinds het einde 

van de Koude Oorlog gesproken over falende staten. Hoewel de 

dekoloniseringsgolf na de Tweede Wereldoorlog veel zogenoemde 

‘quasistaten’ produceerde (Jackson, 1990), waren deze zwakke sta‑

ten direct de inzet van de rivaliteit tussen de twee machtsblokken 

(Amerika en de Sovjet‑Unie) en genoten zij politieke en financiële 

steun in ruil voor hun alliantie met het Westen dan wel het Oosten. 

Met het wegvallen van de bipolaire structuur verviel ook het belang 

van deze allianties voor de resterende grootmacht, en werden de 

postkoloniale staten op zichzelf teruggeworpen. Het gebrek aan 

effectief gezag als een empirische basis voor hun juridische status 

van soevereine onafhankelijkheid wreekte zich in veel gevallen, en 

dus zien we vanaf de jaren negentig een proliferatie van falende of 

ineengestorte staten. Er zijn veel verschillende definities van state 

failure en nog meer empirische indicatoren voor dit fenomeen. Ook 

wordt vaak gewezen op een (glijdende) schaal van zwakke, falende, 

gefaalde en geïmplodeerde staten (Rotberg, 2003). In algemene zin 

kenmerken falende staten zich door verlies van het geweldsmonopo‑

lie van de overheid, die daardoor ‘niet bij machte is (grote delen van) 

zijn grondgebied te beheersen, noch de veiligheid van zijn burgers 

te garanderen (…) zijn bevolking geen openbare diensten meer kan 
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leveren noch de voorwaarden daartoe kan scheppen’ (Adviesraad 

Internationale Vraagstukken & Commissie van Advies Inzake 

Volken rechtelijke Vraagstukken, 2004, p. 11).

In de periode na de Koude Oorlog werden falende staten door 

de wereldpolitiek voornamelijk als een humanitair probleem 

beschouwd, dat op de agenda van de ministers of staatssecretaris‑

sen van Ontwikkelingssamenwerking thuishoorde. In termen van 

veiligheid leidden vluchtelingenstromen op zijn hoogst tot een 

regionaal veiligheidsprobleem, maar verder gold het verlies van het 

geweldsmonopolie als een interne aangelegenheid van de betref‑

fende staten zelf. Het was onderdeel van hun verantwoordelijkheid 

als soevereine staten, en als zodanig een secundair issue voor de 

wereldpolitiek. De aanslagen in New York zorgden echter voor een 

beleidsomslag van 180 graden. Plotseling bleek hoe globalisering 

ook uitwassen mogelijk maakt, waardoor het traditionele veilig‑

heidsparadigma (waarbij nationale veiligheid vooral bedreigd 

wordt door sterke staten) weinig houvast meer bood. Falende staten 

hebben niet slechts percussies voor hun eigen bevolking of de regio, 

maar voor de hele inter nationale samenleving, inclusief haar mach‑

tigste leden. Volgens de Amerikaanse regering was er geen twijfel 

mogelijk: ‘The events of September 11, 2001, taught us that weak 

states, like Afghanistan, can pose as great a danger to our national 

interests as strong states.’6

Deze radicale omslag van het veiligheidsparadigma werd ingegeven 

door de veronderstelde link tussen de verdachten van de aanslag 

op het WTC in New York en de falende staat van Afghanistan, waar 

het feitelijk gezag werd uitgeoefend door de warlords van de taliban, 

die nauwe banden zouden onderhouden met Al‑Qaeda. Dit leidde 

vervolgens tot een nieuwe veiligheidslogica, waarbij falende staten 

een centrale positie innamen. Met andere woorden: state failure is 

‘verveiligd’ (securitised), verworden tot een internationaal veilig‑

heidsissue, vormt een existentiële dreiging en vraagt om uitzonder‑

lijke maatregelen (Buzan, Wæver e.a., 1998).

De redenering achter deze securitisation is tweeledig: enerzijds 

maken de moeilijke levensomstandigheden, economische onder‑

ontwikkeling, gebrek aan sociale basisvoorzieningen en structurele 

6 The National Security Strategy, september 2002, te vinden via www.whitehouse.gov/
nsc/nss.html.
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ongelijkheid falende staten tot een broedplaats voor radicalisering 

en antiwesters sentiment, waar terrorisme een uitlaatklep voor is. 

Anderzijds maken de structurele condities van state failure, met 

het gebrek aan wetshandhaving, corrupte regeringen en algehele 

anarchie, zulke staten tot een ideale omgeving voor het organiseren 

van terroristische activiteiten. Dit vormt de achtergrond voor de 

zogenoemde black hole‑these.

De black hole-these vormt een nadere specificatie van de terro‑

risme‑misdaadnexus in relatie tot het fenomeen van falende staten 

(Makarenko, 2004). Volgens deze these faciliteert het gebrek aan 

gezag in deze staten de totstandkoming van langdurige samen‑

werking of zelfs feitelijke convergentie tussen transnationale 

terroristische netwerken en georganiseerde misdaad, en biedt 

het vervolgens de spreekwoordelijke veilige thuishaven voor hun 

criminele activiteiten en terroristische trainingskampen. In het 

licht van de voorafgaande discussie is dit echter aannemelijker voor 

terroristische groeperingen dan voor criminele organisaties. Voor 

de illegale financiële transacties als hun core business is de maffia 

immers afhankelijk van ten minste een positief handelsklimaat en 

een operationele bancaire en economische structuur. Het zijn dan 

niet zozeer de geïmplodeerde of falende staten, als wel structureel 

zwakke staten die een gunstige context bieden: de staatsstructuren 

zijn operationeel, vertonen voldoende gaten en scheuren voor crimi‑

nele organisaties om min of meer ongehinderd te kunnen opereren. 

Volgens Menkhaus (2003) geldt dit bovendien niet alleen voor de 

georganiseerde misdaad, maar ook voor terroristische organisaties: 

‘Terrorist networks, like mafias, appear to flourish where states are 

governed badly rather than not at all.’ Hij wijst onder andere op het 

gebrek aan buitenlanders in dit soort landen, waardoor het voor 

buitenlandse terroristische cellen lastiger is om zich ongezien in de 

samenleving te bewegen. Ook kan de anarchie zich tegen terroristen 

keren, die zelf ook kwetsbaar worden door overgeleverd te zijn aan 

de wispelturigheden van de heersende krijgsheren van het moment. 

Verder zijn ook terroristische organisaties afhankelijk van een 

fysieke infrastructuur als operationele havens, vliegvelden en een 

telecommunicatienetwerk.

In dit kader is de Afghaanse casus illustratief. Mair (2008) wijst erop 

dat in de periode dat Al‑Qaeda het meest actief was met trainings‑

kampen in de Afghaanse bergen, het land na een periode van state 

failure de facto als een effectieve staat functioneerde onder het 
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talibanregime, dat – op zijn manier – voor politieke en juridische 

orde en sociale voorzieningen zorgde. Zoals ook erkend door twee 

adviseurs van de Bush‑regering: ‘Taliban Afghanistan was not 

a failed state. Indeed the Taliban gave Afghanistan its strongest 

government in decades, even centuries’ (geciteerd door Hehir, 

2007, p. 319). Anderzijds werd na september 2001 op basis van de 

black hole‑logica verwacht dat de geïmplodeerde staat van Somalië, 

met bovendien een islamitische samenleving, een grote aantrek‑

kingskracht op Al‑Qaeda zou uitoefenen als uitvalsbasis voor haar 

terroristische activiteiten. Desondanks is er nooit hard bewijs 

gevonden dat er zich inderdaad op grote schaal trainingskampen 

bevonden of dat er anderzijds significante terroristische dreiging 

vanaf Somalisch grondgebied kwam: ‘The environment assumed 

to be the most attractive as a safe haven for Al‑Qaeda was, for some 

reason, not’ (Menkhaus 2004).

De ‘terrorisme‑misdaad‑falende staten’‑these als basis voor 
 beleidsontwikkeling

De logische onderbouwing van de ‘terrorisme‑misdaad‑falende 

staten’‑driehoek blijkt dus niet waterdicht. Het is dan opvallend 

dat de meeste van de analyses over een van deze relaties slechts 

gebaseerd zijn op dergelijke theoretiseringen en logische veron‑

derstellingen. Zo wijzen Bovenkerk en Chakra (2004) erop dat de 

veronderstelde nauwe verbanden tussen georganiseerde misdaad 

en terrorisme vaak verwijzen naar bekende voorbeelden als de 

FARC in Colombia, de Sendero Luminoso (Lichtend Pad) in Peru 

en de Abu Sayyaf‑beweging in de Filipijnen. De empirische onder‑

bouwing bestaat merendeels uit een journalistieke analyse, terwijl 

diepgaande casestudies ontbreken. De overhand van ‘educated 

guesses’ en anekdotisch bewijsmateriaal geldt ook voor de relatie 

tussen de ‘terrorisme‑misdaad’‑nexus en falende staten. Illustratief 

in dit verband is dat hoewel de rol van falende staten als broedplaats 

voor terrorisme na 9/11 prominent in de beleidsnotities verscheen, 

er pas vanaf eind 2007 academische studies verschenen zijn die deze 

relatie empirisch nader onderzoeken. En het is tekenend dat de em‑

pirische analyses vervolgens tot uiteenlopende conclusies komen. 

De een ontmaskert de relatie tussen falende staten en terrorisme 

als een mythe (Hehir, 2007) of nuanceert de directe verbanden in 
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elk geval aanzienlijk (Patrick, 2009), terwijl de ander claimt het 

statistische bewijs te leveren dat falende staten terroristische broed‑

plaatsen zijn (Piazza, 2008; Tikuisis, 2009). Dat uit de statistische 

analyse overigens ook naar voren komt dat er een positieve relatie 

tussen democratie, ontwikkeling en terrorisme is, wordt in de con‑

clusie aan de kant geschoven (dit betrof immers niet de kernrelatie 

waar de studie over gaat).

Cruciaal bij dit soort analyses is uiteraard de conceptualisering 

waarop het onderzoek gebaseerd is: welke factoren nemen we mee, 

welk analyseniveau wordt gehanteerd, welke variabelen definiëren 

state failure, hoe onderscheiden die zich van andere categorieën 

(zwakke staten, geïmplodeerde staten), enzovoort. Hoewel er sinds 

de jaren negentig bijvoorbeeld veel onderzoek naar state failure 

wordt gedaan,7 is er geen eenduidige definitie van het fenomeen 

falende staten en is er grote variatie in de typen indicatoren die 

in het onderzoek betrokken worden (economisch, institutioneel, 

demografisch, enzovoort). De slechts gedeeltelijk overlappende 

definities en categoriseringen leiden echter desalniettemin tot 

een ‘single, catch‑all failed state category’ (Patrick, 2007). Ook 

wanneer gesproken wordt van een continuüm van ‘stateness’ om 

nuanceringen aan te brengen tussen de dichotome veronderstel‑

ling van succesvolle versus falende staten, blijkt uit de verschillen 

tussen de diverse categoriseringen dat de afbakeningen arbitrair 

zijn (Bilgin en Morton, 2004). Eenzelfde methodologisch probleem 

van de veronderstelde homogeniteit speelt ook bij de terrorisme‑

 misdaadnexus: georganiseerde misdaad bestaat uit een grote 

 varië teit aan criminele activiteiten, en terrorisme kan zowel acties 

van orthodox christelijke pro-life organisaties tegen abortusklinie‑

7 Belangrijke input komt van de ‘Political Instability Task Force’ (voorheen: ‘State Failure 
Task Force’). Dit panel van wetenschappers en methodologen doet sinds 1994 in 
samenwerking met de CIA onderzoek naar factoren van state failure (zie http://global-
policy.gmu.edu/pitf/). Een ander belangrijk project dat na 9/11 is opgestart, is de Failed 
States Index, een initiatief van Fund for Peace and het tijdschrift Foreign Policy  
(www.fundforpeace.org). Andere initiatieven zijn de Risk Assessment in Countries at 
Risk of Instability Programme van de Prime Minister’s Strategy Unit (PMSU) in het Ver-
enigd Koninkrijk (www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/work_areas/countries_at_risk/
index.asp) en de Country Indicators for Foreign Policy (CIFP), ontwikkeld door Carleton 
University in Canada (www.carleton.ca/cifp/). In Nederland heeft Clingendael in 
samen werking met TNO een rapport over ‘terrorist black holes’ geschreven. Een 
samen vatting is beschikbaar via www.hcss.nl/en/download/39/file/CCSS05008.pdf. 
Zie ook Welgraven (2006).
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ken als lokaal georiënteerde politieke acties van de ETA en transna‑

tionale activiteiten en aanslagen van Al‑Qaeda omvatten. Hoewel 

deze zich allemaal kernmerken door het gebruik van afschrikme‑

thodes tegenover de samenleving teneinde politieke doelstellingen 

te bereiken, zijn de verschillen tussen deze groepen vaak groter dan 

de overeenkomsten (Cronin, 2002, aangehaald door Bovenkerk en 

Chakra, 2004). Een specifiekere focus op de transnationale vormen 

van georganiseerde misdaad en terrorisme helpt de afbakening, 

maar per definitie is noch georganiseerde misdaad noch terrorisme 

makkelijk in een hokje te plaatsen (voor een nadere analyse, zie 

Hutchinson en O’Malley, 2007). Bovendien zullen de verschillende 

soorten criminele activiteiten die onder de noemer ‘georganiseerde 

misdaad’ vallen (bijvoorbeeld Siciliaanse maffia versus mensenhan‑

delaren), een verschillend werkklimaat behoeven voor hun activitei‑

ten. En dit geldt eveneens voor de bandbreedte aan organisaties met 

een terroristisch oogmerk.

Dit leidt tot een paradox: ten behoeve van algemene conclusies 

en beleidsadviezen is dit soort analyses gedwongen dergelijke 

nuanceringen achterwege te laten, maar zulke ‘sweeping genera‑

lisations’ bieden vervolgens een weinig analytische leidraad voor 

beleidsmakers, juist omdat er geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen verschillende categorieën van terrorisme, georganiseerde 

misdaad en state failure of zwakke staten, en hoe bepaalde soorten 

staten gerelateerd zijn aan specifieke dreigingen. Zo wijst Patrick 

(2007) op een aantal belangrijke nuanceringen van de ‘terrorisme‑

misdaad‑falende staten’‑driehoek: in de meeste falende staten is er 

geen sprake van een proliferatie van de terrorisme‑misdaadnexus, 

en voor zover aanwezig zijn de terroristische activiteiten veeleer 

lokaal en niet transnationaal van karakter. Bovendien is state failure 

per se niet aantrekkelijk voor criminele activiteiten, zeker wanneer 

die heeft geleid tot een volledige ineenstorting van de financiële en 

logistieke infrastructuur die noodzakelijk is voor illegale praktij‑

ken. Het zijn dus niet zozeer de falende, maar eerder zwakke doch 

functionerende staten die de ideale omgeving bieden voor terroris‑

ten en criminelen. Dit wijst wederom op het belang van afbakening: 

wanneer spreken we van een zwakke, dan wel falende, dan wel 

gefaalde of ingestorte staat, en hoe relateert dit onderscheid aan de 

‘broedplaats’‑these? Ten slotte kan worden gewezen op de organisa‑

tiestructuur van transnationaal terrorisme en misdaad: in de trend 

van de globaliserende wereld opereren beide in toenemende mate 
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via netwerken en cellen, die zich niet per se in zwakke staten, maar 

evengoed in de banlieus van Parijs kunnen bevinden: ‘the source of 

radical Islamic terrorism may reside less in state weakness in the 

Middle East than in the alienation of de‑territorialized Muslims 

in Europe’ (Patrick, 2007, p. 653). Falende staten kunnen dus een 

context bieden als safe haven voor transnationale terroristische en 

criminele activiteiten, maar er is geen noodzakelijk verband.

Een ander probleem is de symptoombestrijding die het gevolg is van 

al te simplistische lineaire formules. Ook wel aangeduid als de ‘fal‑

lacy of short‑termism’ (Bilgin en Morton, 2004) houdt dit in dat een 

te specifieke focus op falende staten als oorzaak voor transnatio‑

naal terrorisme en/of georganiseerde misdaad voorbijgaat aan 

de bredere historische en structurele context waarin state failure 

zich ontwikkelt. Hierdoor is er weinig ruimte voor langetermijn‑

perspectieven en de ontwikkeling van zwakke staten. Zo is state 

failure een dynamischer proces dan uit dergelijke indexen van 

state weakness blijkt:8 succesvolle staten kunnen afglijden en in de 

gevarenzone komen; de omstandigheden in falende staten kunnen 

dusdanig verbeteren dat zij weer redelijk als staten functioneren. 

Anderzijds is er een grote groep van staten die niet per se falen 

vanuit een positie van effectieve statelijkheid, maar die überhaupt 

nooit gefunctioneerd hebben en vanaf hun ontstaan niet meer dan 

‘quasistaten’ zijn geweest. Dit vraagt om een breder historisch en 

structureel verband, waarbij niet alleen de koloniale geschiede‑

nis en het dekolo niseringsproces, maar ook de structuur van de 

wereldeconomie in de analyse betrokken worden. Binnen een 

bredere context is state failure niet zozeer een oorzaak als mogelijk 

een symptoom van een groter probleem dat om een heel ander soort 

maatregelen vraagt. Niet alleen biedt dit een ander perspectief op 

het schuld‑ en verantwoordelijkheidsvraagstuk, maar een bredere 

invalshoek kan ook wijzen op de noodzaak van andere, meer 

structurele oplossingen dan het interveniëren in en opknappen van 

falende staten, of – zoals in het geval van Afghanistan – het voeren 

van een oorlog.9

8 Zie noot 7.
9 De oorlog met Afghanistan werd binnen de internationale gemeenschap gelegitimeerd 

op basis van het zelfverdedigingsbeginsel (art. 51 Handvest Verenigde Naties), nadat 
was vastgesteld dat de taliban als de facto-regering in Afghanistan nauwe banden 
onderhield met Al-Qaeda.
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Dit wijst ten slotte op het belang van een conceptuele discussie zoals 

die hier centraal staat. De ‘verveiliging’ van state failure is namelijk 

geen onschuldige semantische handeling. De uitbreiding van de 

‘high politics’‑agenda op basis van de ‘broedplaats’‑these leidt tot 

de legitimering van een ander pakket aan maatregelen dan wanneer 

falende staten voornamelijk als een humanitair probleem worden 

beschouwd. In het ene geval wordt het onderwerp ondergebracht bij 

het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en zal beleid in de 

richting van humanitaire (nood)hulp, institutionele ontwikkeling 

en technische assistentie ontwikkeld worden. In het andere geval 

komt state failure op de agenda van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en/of Defensie en legitimeert deze een ander arsenaal aan 

maatregelen.10

Een cruciale ontwikkeling in dit verband is ook de herformulering 

van het veiligheidsbeleid in termen van risicomanagement. Hoewel 

het helaas te ver voert om hier diep op in te gaan, kan dit worden 

gezien als een extreme vorm van verveiliging.11 Een belangrijke 

bijdrage aan dit debat is Ulrich Becks boek over de Risk society (1992, 

1999). De kern van een risicomanagementbenadering is het besef 

van catastrofale gevolgen van potentiële gebeurtenissen (zie ook 

O’Malley, 2004; Schuilenburg, 2008; Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid, 2008). Deze zijn per definitie niet te beheer‑

sen en daarom wordt het voorzorgsbeginsel (precautionary logic) 

toegepast ter voorkóming van de materialisatie van de risico’s tot 

daadwerkelijke gebeurtenissen. Cruciaal hierbij is dat ingegrepen 

moet worden vóórdat er zekerheid is omtrent de feitelijke omvang en 

waarschijnlijkheid van de risico’s, juist vanwege de onbeheersbaar‑

10 Daar komt nog bij dat hoewel de verschuiving van de veiligheidsagenda en de uitbrei-
ding van de ‘high politics’-agenda logisch en verstandig lijken vanuit de optiek van de 
veranderende en globaliserende wereld met daaraan verbonden nieuwe veiligheids-
dreigingen, deze prioritering (en de daaraan verbonden financiële bestedingen) niet 
ingegeven kan worden door daadwerkelijke slachtoffercijfers. Zoals de inmiddels 
befaamde vergelijking met het aantal verkeersslachtoffers in de VS laat zien, is een 
zondagsuitje naar de familie in de provincie een veel groter gevaar voor de persoonlijke 
veiligheid dan de mogelijkheid van een catastrofale terroristische aanslag. Bovendien 
laten cijfers zien dat in de periode dat de oorlog tegen het terrorisme goed op gang 
kwam, het aantal terroristische incidenten het laagst was, gerekend over een periode 
van 32 jaar. Over de hele linie was sprake van een neerwaartse beweging (Coolsaet en 
Van de Voorde, 2006).

11 Voor een diepgaande analyse van de overeenkomsten en cruciale verschillen tussen 
securitisation en risicomanagement, zie Van Munster (2004).
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heid en catastrofe die op de loer liggen.12 Dit vormt de basis voor 

de 1%‑doctrine (Suskind, 2006): vanwege de potentieel ramp‑

zalige gevolgen van, bijvoorbeeld, een terroristische aanval is elke 

kans – zo klein als 1% – een onacceptabel risico dat koste wat het 

kost voorkómen moet worden. Er is dus geen tijd voor uitgebreide 

empirische bewijsvoering ter onderbouwing van beleidskeuzes, en 

om het zekere voor het onzekere te nemen wordt op basis van ‘worst 

case’‑scenario’s gehandeld. De benadering van transnationaal 

terrorisme in termen van risicomanagement werpt ook een ander 

licht op de terrorisme‑misdaadnexus. Zoals diverse maatregelen in 

de ‘oorlog tegen terrorisme’ hebben laten zien, zet de risicologica 

het traditionele wetshandhavingsparadigma en de bewijslast op 

zijn kop: niet langer geldt de logica van onschuld tot het tegendeel 

bewezen is, maar – gezien de extreme veiligheidsdreigingen en de 

1%‑doctrine – wordt potentiële schuld als de uitgangspositie geno‑

men, totdat onschuld onomstotelijk bewezen is (zie bijvoorbeeld 

Kessler en Werner, 2008).

Cynici kunnen de banden tussen criminaliteit en terrorisme inter‑

preteren als een welkome aanleiding voor (westerse) overheden om 

de twijfel, angst en ongerustheid binnen de samenleving te exploi‑

teren en zo hun autoriteit en machtsbasis terug te claimen, voor 

zover deze waren uitgehold door globaliseringsprocessen (Arsovska 

en Block, 2006).13 Hoewel voor deze vergaande claim evenmin een 

gedegen empirische onderbouwing bestaat als voor de crime-  terror-

state failure‑nexus zelf, legt de argumentatie wel bloot dat zowel 

de ‘war on crime’ als de ‘war on terror’ een politieke agenda is, en 

dus ‘a matter of choice and not an inexorable necessity’ (Arsovska 

en Block, 2006, p. 1). En zoals de securitisation-theorie laat zien, 

is de keuze tot het ‘verveiligen’ van een fenomeen geen neutrale 

handeling, maar heeft verstrekkende politieke gevolgen in termen 

12 Het voorzorgsbeginsel komt voort uit het internationale milieurecht en de standaard-
referentie in dit verband is de Rio Declaration on Environment and Development van de 
Verenigde Naties uit 1992: ‘Where there are threats or serious or irreversible damage, 
lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effec-
tive measures to prevent environmental degradation’ (te vinden via www.unep.org/
Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163).

13 Hoewel hij niet een dergelijke toerekeningsclaim maakt, wijst Ulrich Beck op dezelfde 
effecten wanneer hij claimt dat 9/11 en de dreiging van globale terreurnetwerken 
 regeringen en staten machtiger maken (‘empower’) (Beck, 2002, p. 41; aangehaald 
door Schuilenburg 2008, voetnoot 1).
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van niet alleen het legitimeren van beleidskeuzes, maar überhaupt 

de reikwijdte van opties die aan de keuze ten grondslag liggen. De 

terrorisme‑misdaadnexus kan dus leiden tot een vermenging van 

‘law enforcement’ en ‘intelligence’ – en dat is inderdaad het advies 

dat uit veel analyses naar voren komt (zie bijvoorbeeld Sanderson, 

2004). In deze context is de verveiliging van state failure in het licht 

van de terrorisme‑misdaadnexus dus een ‘mixed blessing’ voor de 

zwakke staten die het betreft. Hoewel het hun problemen hoog op 

de wereldpolitieke agenda heeft gezet, is het risico dat dit eerder tot 

symptoombestrijding dan structurele oplossingen leidt. Deze situ‑

atie wordt verergerd door het risicodiscours dat enerzijds gedegen 

empirische analyse en onderbouwing van de ‘terrorisme‑misdaad‑

falende staten’‑these in de weg staat, en anderzijds extreme maat‑

regelen kan legitimeren. Dit is wellicht het echte gevaar dat achter 

de veronderstelde driehoeksverhouding schuilt, zoals de huidige 

‘oorlog tegen het terrorisme’ illustreert: zoals toegegeven door CIA‑

directeur Porter Goss in 2005,14 is post‑2003‑Irak waarschijnlijk de 

belangrijkste falende staat met de grootste aantrekkingskracht op 

de globale jihad-beweging.
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De ‘politiek‑criminele nexus’ in 
Italië

150 jaar betrekkingen tussen maffia en politiek

L.Paoli*1

Op 27 maart 1993 vroeg de openbare aanklager van Palermo het 

parlement om toestemming voor vervolging van Giulio Andreotti, 

zeven maal minister‑president van Italië en een van de belangrijkste 

figuren uit de Italiaanse politiek in de naoorlogse periode. Andreotti 

werd ten laste gelegd dat hij sinds begin jaren zeventig de belang‑

rijkste contactpersoon in de nationale politiek was geweest voor de 

Cosa Nostra, de grootste Siciliaanse maffiaorganisatie. Het parle‑

ment ging akkoord, en van september 1995 tot oktober 1999 stond 

Andreotti terecht in Palermo. Daarnaast liep er tijdens diezelfde 

periode ook een zaak tegen Andreotti in Perugia, waar de openbare 

aanklager hem ervan beschuldigde een moord te hebben gepleegd 

op een journalist, Mico Pecorelli. Deze laatste zou hem gechan teerd 

hebben waarop Andreotti Siciliaanse mafiosi zou hebben verzocht 

om Mico Pecorelli te vermoorden. Hoewel Andreotti uiteindelijk, in 

de herfst van 1999, wegens gebrek aan bewijs van beide aanklachten 

werd vrijgesproken, kon deze gerechtelijke beslissing niet alle twij‑

fels over zijn politieke carrière uitwissen.

Ondanks de vrijspraken zijn er immers weinig zaken in Italië die 

de politiek‑criminele nexus – de samenhang tussen enerzijds 

de ge organiseerde misdaad en anderzijds vertegenwoordigers 

en ‘onderdelen’ van overheidsinstellingen – zo treffend weten te 

illustreren als deze. Hetzelfde geldt voor de pogingen die sinds 

begin jaren negentig zijn ondernomen om deze nexus te ontwarren. 

Bovendien is Andreotti’s rechtszaak beslist niet de enige. Tegen‑

woordig kijken ook vele minder bekende politici en overheidsfunc‑

tionarissen aan tegen soortgelijke beschuldigingen; waarvan enke‑

len reeds ten minste in eerste aanleg werden veroordeeld (zie infra). 

Het veelvoud aan zulke onderzoeken en vonnissen toont aan dat, 

* Prof. dr. Letizia Paoli is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechts-
geleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.
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tot voor kort althans, Italië in het geheel van westerse geïndustria‑

liseerde landen (wellicht met uitzondering van Japan) zijn gelijke 

niet kende wat betreft de invloed van georganiseerde misdaad op 

publieke besluitvorming.

De uitgesproken verworvenheid van de Italiaanse politiek ‑criminele 

nexus reflecteert in sterke mate het specifieke karakter van de 

Italiaanse georganiseerde misdaad. Dit aspect wordt behandeld in 

het eerste deel van dit artikel. Vervolgens wordt in het tweede deel 

de evolutie van de politiek‑criminele nexus sinds de eenwording van 

Italië in 1861 geschetst. Het derde en het vierde deel focussen op de 

laatste dertig jaar waarin de invloed van de maffia op de publieke 

besluitvorming voor het eerst een hoogtepunt bereikte, en vervol‑

gens het onderwerp werd van gerechtelijk onderzoek. Het artikel 

wordt afgerond met enkele concluderende opmerkingen.

De Italiaanse maffia versus andere vormen van georganiseerde 
misdaad

De kern van de Italiaanse georganiseerde misdaad bestaat uit 

maffia organisaties waarvan de levensloop, collectieve identiteit en 

interne organisatie sterk verbonden zijn met een bepaald gebied op 

een manier die in de rest van Europa ongekend is. Bovendien nemen 

Italiaanse maffiaorganisaties – in tegenstelling tot andere vormen 

van georganiseerde misdaad in Noord‑Europa – geen genoegen met 

het louter verdienen van geld met misdaad. Ze willen daarnaast 

nog steeds politieke macht uitoefenen in dorpen, steden en buurten 

waar ze hun thuisbasis hebben (Paoli, 2003).

De twee grootste en machtigste maffiaorganisaties zijn de  Siciliaanse 

Cosa Nostra en de Calabrische ‘Ndrangheta, die beide bestaan uit 

ongeveer honderd maffiagroeperingen.1 Historisch onderzoek toont 

aan dat voorlopers van deze twee organisaties reeds bestonden in de 

jaren tachtig van de negentiende eeuw en misschien zelfs nog eerder 

(bijvoorbeeld Pezzino, 1987). Midden jaren negentig van de vorige 

1 Er zijn nog twee andere clusters criminele groepen die in Italië gewoonlijk vallen onder 
het begrip georganiseerde misdaad: de maffia- en gangstergroeperingen in Campania, 
gezamenlijk de ‘camorra’ genoemd, en de criminele groepen, bendes en witteboor-
dencriminelen die in Apulia actief zijn. Omdat deze clusters niet dezelfde uniformiteit 
kennen en andere kenmerken hebben dan de Cosa Nostra en de ‘Ndrangheta, zullen 
ze hier niet worden besproken.
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eeuw werd het aantal leden van de Cosa Nostra en de ‘Ndrangheta op 

respectievelijk 3500 en 5000 mannen geschat (Paoli, 2003, p. 30‑32). 

Recentere schattingen zijn sindsdien niet gepubliceerd.

De Cosa Nostra en de ‘Ndrangheta bezitten de kenmerkende eigen‑

schap van een organisatie: onafhankelijke handhavingsorganen, 

die het interne leven van de afzonderlijke geassocieerde groepen 

reguleren. Bij de Cosa Nostra vertaalt zich dat in de posities van de 

capo, consigliere en capodecina, die traditioneel dienen ingevuld 

te worden via jaarlijkse verkiezingen. Vanaf de jaren vijftig werd er 

bovendien een overkoepelende coördinerende structuur aan‑

gebracht, eerst binnen de Cosa Nostra, daarna, vanaf begin jaren 

negentig, ook binnen de ‘Ndrangheta. Deze toplaag, samengesteld 

uit de belangrijkste familiehoofden, staat bekend als een ‘com‑

missie’. Een complex systeem van symbolen, gecodificeerde regels 

en rituelen, zorgt ervoor dat de collectieve identiteit van zowel de 

Cosa Nostra als de ‘Ndrangheta sterker ontwikkeld en explicieter 

gefundeerd is vergeleken met de gemiddelde criminele organisatie. 

Dit systeem vormt zowel een machtige hulpbron als een krachtig 

werktuig voor de uitoefening van dwang. Maffiagroepen trachten 

deze subcultuur en de bijbehorende verplichtingen op te leggen aan 

hun leden: door middel van een initiatieritueel worden ze ingewijd 

tot het gezelschap van de ‘mannen van eer’ (voor een uitgebreide 

analyse, zie Paoli, 2003).

De honger naar macht bereikt een hoogtepunt bij de Cosa Nostra en 

de ‘Ndrangheta. Hun bestuursorganen eisen, boven alles, absolute 

macht over hun leden. Ze beheersen het leven van hun leden tot 

in detail, en streven daarnaast een soortgelijke macht na op de 

gemeenschappen waarbinnen ze gevestigd zijn. Hoewel de regule‑

rende werking van de maffia verzwakt is, oefenen maffiagroeperin‑

gen vandaag de dag nog steeds een zekere ‘soevereiniteit’ uit door 

een wijdverspreid afpersingssysteem. Net als reguliere overheden 

heffen ze belastingen op de voornaamste productieactiviteiten 

binnen de grenzen van hun gebied. Cosa Nostra‑ en ‘Ndrangheta‑

groeperingen zijn vandaag de dag nog steeds bereid financiële 

middelen en internationale expansie op te geven in ruil voor een 

blijvende dergelijke politieke invloed. Om hun macht kracht bij te 

zetten investeren maffiagroeperingen een behoorlijk aandeel van 

hun illegale winsten in hun thuisregio’s, waarbij de mogelijkheid 

tot veiligere en winstgevendere investering van buitenaf uitgesloten 

wordt. Het is ook dit gegeven dat kan verklaren waarom Siciliaanse 
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en Calabrische maffiabazen op de vlucht verkiezen in hun regio 

te blijven, hoewel ze op een veel veiliger wijze in het buitenland 

zouden kunnen genieten van hun rijkdom (Paoli, 2003, p. 154‑172).

Het zijn deze karakteristieke eigenaardigheden die de Cosa Nostra 

en de ‘Ndrangheta fundamenteel doen verschillen van de crimi‑

nele ondernemingen met enkel een winstoogmerk, elders in Italië 

en Europa actief. Zowel de Cosa Nostra als de ‘Ndrangheta moet 

daarom eerder worden beschouwd als een uitzonderlijk fenomeen 

en niet als een paradigma waarin men georganiseerde misdaad in 

het algemeen kan kaderen (zie Paoli, 1999b).

De maffia en de politiek: een historisch overzicht

Al sinds de eenwording van Italië in 1861 onderhouden Siciliaanse 

en Calabrische maffiagroeperingen uitgebreide en duurzame con‑

tacten met politici en ambtenaren en leveren deze contacten de 

maffia steun en bescherming op. Dit stabiele patroon van samen‑

werking en samenzwering werd slechts tijdelijk onderbroken in de 

jaren twintig van de vorige eeuw, toen er tijdens het fascistische 

regime nietsontziende anti‑maffiacampagnes werden gelanceerd 

onder leiding van de ‘ijzeren prefect’ Cesare Mori (zie bijvoorbeeld 

Duggan, 1989; Tessitore, 1994).

De uitzonderlijke kracht van de politiek‑criminele nexus in Italië 

valt voor een groot deel toe te schrijven aan dezelfde factor die 

tevens de opkomst van de maffia verklaart, namelijk de zwakte 

van de staat. Volgens Charles Tilly (1998, p. xxi) is de maffia (en 

de politiek‑criminele nexus) ‘een uitwas van de specifieke manier 

waarop het staatsvormingsproces in Italië heeft plaatsgevonden’. 

Met andere woorden, de maffia kon zich ontwikkelen omdat het 

machtssysteem op nationaal niveau zich uitbreidde zonder de 

lokale machtssystemen volledig aan zich te onderwerpen. De 

nieuwe Italiaanse staat was immers zelf afhankelijk van deze lokale 

machtssystemen – bestaande uit quasi‑feodale grootgrondbezitters 

en maffiaorganisaties – om überhaupt te kunnen regeren in grotere 

delen van Zuid‑Italië. De lokale bevolking aanvaardde lange tijd 

deze gedeelde macht aangezien de bevolking weinig sympathie had 

voor, of vertrouwen had in een staat die ver van haar af leek te staan, 

die enkel zware financiële en materiële verplichtingen oplegde en 

die hun veiligheid niet kon garanderen.
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Hoewel overheidsinstanties formeel maffiageweld afkeurden en dit 

soms zelfs fel bestreden, sloten desalniettemin dezelfde instanties 

tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw overeenkomsten met 

maffiavertegenwoordigers. Sterker nog, overheidsinstellingen 

delegeerden aan de maffia de facto de handhaving van de openbare 

orde in de door hen gecontroleerde gebieden. Mafiosi stonden in 

voor de bescherming van mensen en goederen in hun gemeen‑

schappen, bestreden de ernstigste bedreigingen voor de openbare 

orde, bestraften gedrag dat afweek van subculturele normen, en 

bemiddelden in conflicten, zowel binnen de lokale gemeenschap als 

in de relaties van deze gemeenschap met de buitenwereld (bijvoor‑

beeld Hess, 1973; Blok, 1988). Bijgevolg opereerde de macht van de 

maffia in een vicieuze cirkel waarbij het enerzijds een substituut 

was voor effectieve overheidsinstellingen, terwijl het anderzijds hun 

zwakte in stand hield. Hierdoor werd zowel de totstandkoming van 

een nationale cultuur, normen en waarden als de versterking en de 

legitimatie van het staatsapparaat aanzienlijk belemmerd. Zoals 

de Commissione Parlamentare Antimafia voor het eerst erkende in 

1993:

‘In de praktijk leken de betrekkingen tussen de instellingen en de maffia jaren-

lang op de manier waarop twee onderscheiden soevereine staten met elkaar 

omgaan: De ene viel de ander niet aan zolang eenieder binnen zijn grenzen 

bleef … een aanval (door een overheidsmacht) werd slechts uitgevoerd als 

antwoord op een aanval van de Cosa Nostra, waarna ze zich weer gedroegen als 

goede buren.’ (CPM, 1993b)

Met de opkomende uitbreiding van het stemrecht werd de comple‑

mentaire aard van de zeggenschap van de maffia en die van de staat 

nog verder versterkt. Maffiaorganisaties werden moeiteloos opgeno‑

men in het netwerk van cliëntrelaties waarmee de centrale overheid 

de zuidelijke elites integreerde in het nationale politieke systeem. 

Deze manier van werken verzekerde de staat immers van de niet 

aflatende steun van de zuidelijke elites voor de regeringsmeerder‑

heid. In ruil voor enkele geleverde prestaties, zoals het mobilise‑

ren van hun eigen medestanders en het gebruik van geweld om 

tegenkandidaten te ontmoedigen of zwevende kiezers te overtuigen, 

verkregen de mafiosi allerlei voorrechten. Zo bleven zij verschoond 

van justitiële onderzoeken en verkregen ze wapenvergunningen, 

aanstellingen als ambtenaar voor henzelf, hun familieleden en hun 
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cliënten. Voorts werden na de Tweede Wereldoorlog in toenemende 

mate contracten en subcontracten voor openbare werken toege‑

wezen aan mafiosi.

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw waren de betrekkingen tussen 

mafiosi en politici voornamelijk gebaseerd op een gemeenschappe‑

lijke culturele achtergrond. Het bestond uit een gedeeld systeem van 

waarden en codes dat meer omvatte dan de directe uitwisseling van 

diensten maar het zette tegelijkertijd die uitwisseling van gunsten 

ook kracht bij. De betrekkingen werden nog hechter en gelijkwaar‑

diger na de jaren vijftig. Succesvolle politici uit die tijd kwamen 

immers niet langer voort uit de aristocratie of gegoede burgerij, 

maar, zoals de meeste mafiosi, uit de middenklasse of lagere sociale 

klassen. Op hun weg naar deze posities hadden ze veel moeite moe‑

ten doen om volledig te worden opgenomen in de heersende klasse.

In het Palermo van de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld, waren 

veel van de prominente lokale, regionale en zelfs nationale politici 

– volgens maffia‑spijtoptanten – ritueel ingewijde ‘mannen van eer’ 

(zie voor een lijst PrPA, 1995, p. 103‑105). De invloed van maffia‑

organisaties bleef aanzienlijk, zelfs bij politici die formeel geen 

lid van de maffia waren, zoals Giovanni Gioia, Salvo Lima, en Vito 

Ciancimino. Zij waren misschien wel de belangrijkste figuren in het 

allesomvattende patronagesysteem dat voornamelijk is ontwikkeld 

door de Democrazia Cristiana (DC) in Sicilië. Het trio stond aan het 

hoofd van een groep professionele christen‑democratische politici 

die erin was geslaagd zo’n twintig jaar lang, van midden jaren 

vijftig tot in de jaren zeventig, zowel de zetels in het Palermitaanse 

gemeente‑ en provinciebestuur te bezetten, als sleutelposities op 

regionaal niveau. Lima was burgemeester van Palermo van 1958 

tot 1963, terwijl Ciancimino verantwoordelijk was voor openbare 

werken. In die hoedanigheid worden deze twee aansprakelijk geacht 

voor de zogenaamde ‘Sack of Palermo’, een golf van bouwprojecten 

die leidde tot de vernietiging van de groene zone van de stad (Stille, 

1995). Terwijl Lima later lid werd van het nationale parlement, was 

Ciancimino in 1970 enige tijd burgemeester van Palermo. Beiden 

werden eind jaren zestig de belangrijkste vertegenwoordigers van 

Andreotti’s politieke fractie in Sicilië. Lima werd echter in maart 

1992 door de maffia in een hinderlaag doodgeschoten. Ciancimino 

op zijn beurt werd in 1984 gearresteerd en, tot zijn dood in 2002, 

herhaaldelijk veroordeeld.
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Dankzij de politieke bescherming die ze genoten konden de leden 

van Palermitaanse maffiagroeperingen grote invloed uitoefenen 

op vier hoofdsectoren van de lokale economie: de kredietmarkt, de 

groothandelsmarkten, de arbeidsmarkt en de bouwsector. Tegen het 

begin van de jaren zeventig waren voornamelijk de basisproductie‑

sectoren van de bouwindustrie in de stad Palermo in handen van de 

mafiosi: ‘Maffiaorganisaties beheersen de bouwsector in Palermo 

volledig’, zo schreven rechter Giovanni Falcone en zijn collega 

Giuliano Turone in 1982, ‘de mijnen waar de betongrondstoffen 

worden gewonnen, puinruimers, cementfabrieken, de metaalopslag 

voor de bouw‑ en constructie‑industrie, sanitairgroothandelaren, 

enzovoort …’ (Falcone en Turone, 1982).

Twee ‘ingewijde’ leden van de Cosa Nostra, de neven Ignazio en 

Nino Salvo, hadden de supervisie over de belastinginning in heel 

Sicilië. Door handig gebruik te maken van hun politieke relaties 

kregen de Salvo’s eind jaren vijftig het contract ter belastinginning 

onder uitermate gunstige voorwaarden. Hierdoor groeiden ze uit 

tot de twee rijkste ondernemers op het eiland, alsook tot domini van 

een van de grootste clientèles van de DC en konden ze die positie 

ook handhaven (TrPA, 1985, XXXII: p. 6826‑6959). Hier kwam echter 

een einde aan toen ze in 1984 werden aangeklaagd wegens lidmaat‑

schap van een maffiaorganisatie.

In andere delen van Sicilië en in Calabrië bleven de betrekkingen 

tussen de mafiosi en de vertegenwoordigers van het politieke gezag 

tot laat in de jaren zestig losser en minder ontwikkeld. Terwijl leden 

van de Cosa Nostra consequent de regeringspartijen, vooral de DC, 

steunden, verdeelde de steun van de Calabrische ‘ndranghetisti zich 

over het gehele politieke spectrum; van de communistische partij 

tot de neofascistische Movimento Sociale Italiano (Ciconte, 1992, 

p. 261‑279). Tot laat in de jaren zestig waren de overheidsuitgaven 

in Zuid‑Italië nog gering en maffiagroeperingen waren voor hun 

welvaart niet noodzakelijk afhankelijk van corrupte betrekkingen 

met overheidsvertegenwoordigers.

Ondanks lokale verschillen was in beide regio’s de immuniteit 

voor vervolging vooral het resultaat van de legitimiteit die maf‑

fiagroeperingen onder grote delen van de lokale bevolking bleven 

houden, en van de onverschilligheid van de nationale publieke 

opinie. Tot de jaren zeventig konden voortvluchtige mafiosi zich 

gemakkelijk in hun thuisomgeving schuil houden, zonder daarbij 

bijzondere voorzorgsmaatregelen te hoeven nemen (bijvoorbeeld 



37De ‘politiek‑criminele nexus’ in Italië

Paoli, 2003). De enige uitzondering in Sicilië op deze trend was de 

vijf jaar durende periode die volgde op het bloedbad van Ciaculli op 

30 juni 1963: de moord op zeven politieagenten had in het hele land 

een enorme emotionele impact en was aanleiding voor een uiterst 

repressieve campagne. Hoewel het waarschijnlijk is dat er politie‑

ambtenaren, openbare aanklagers en rechters zijn omgekocht of 

bedreigd door mafiosi, is deze hardnekkige onverschilligheid slechts 

volledig te begrijpen door voor ogen te houden dat het justitiële 

apparaat voor een groot deel een afspiegeling was van de lokale 

burgerij. En daarmee dus de normen, waarden en politieke voorkeu‑

ren van die burgerij reflecteerde. In een dergelijke Weltanschauung 

werden de maffia en patroon‑cliëntrelaties aanvaardbaar geacht, 

en de capimafia en hun beschermers uit overheidsorganen werden 

lange tijd als niet‑vervolgbaar beschouwd omdat ze nu eenmaal 

behoorden tot de dominante machtsgroep (Di Lello, 1994).

Maffia en politiek in het hedendaagse Italië: het hoogtepunt...

De jaren tachtig van de vorige eeuw vormden waarschijnlijk zowel 

het hoogtepunt van de macht van de maffia over de politiek, alsook 

het begin van de latere delegitimatie en het verval van de politiek‑

criminele nexus. Door de opkomst van de maffia als onderneming 

(Arlacchi, 1988) en dankzij de enorme winsten die werden gemaakt 

met de drugshandel en het beheer van openbare werken, kwam 

er een einde aan de vroegere ondergeschiktheid van de mafiosi 

aan hun politieke bazen. Vanaf eind jaren zeventig begonnen de 

capimafia duurzame en gelijkwaardige electorale en zakelijke over‑

eenkomsten te sluiten met politici.

Door deze nauwe banden slaagden maffiagroeperingen erin een 

toenemend aandeel van de openbare werken in de bouwsector te 

verwerven. Ook voorzagen ze in toenemende mate in allerlei andere 

diensten aan lokale besturen, en dit op een moment dat de over‑

heidsinvesteringen in Zuid‑Italië sterk toenamen. De manipulatie 

van de openbare aanbestedingen begon te concurreren met de 

drugshandel als voornaamste bron van inkomsten, in die mate dat 

in het geval van de Cosa Nostra het vanaf midden jaren tachtig zelfs 

de plaats innam van de drugshandel. Net als in Palermo sinds de 

jaren vijftig, begonnen nu ook in Calabrië maffiabedrijven zich toe 

te leggen op aanbestedingen. Vanaf de jaren tachtig echter slaagden 
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maffiabazen uit beide regio’s erin een positie te verwerven in de 

zogeheten comitati d’affari: dit zijn informele en grotendeels illegale 

commissies, bestaande uit ondernemers, politici en ambtenaren. Zij 

waren de facto verantwoordelijk voor het gehele verdelingsproces 

van openbare aanbestedingen op het moment van de planning van 

de overheidsinvestering (TrPA, 1993; PrPL, 1993). De alliantie tussen 

nationale constructiebedrijven en politici enerzijds, en maffiaverte‑

genwoordigers anderzijds, was zo hecht dat sommige vertegenwoor‑

digers van constructiebedrijven uit het noorden en verschillende 

lokale politici zijn aangeklaagd en veroordeeld in Sicilië voor het 

lidmaatschap van een maffia‑organisatie (art. 416bis Penal Code) 

(Ministero dell’Interno, 1994, p. 370‑40).

Zowel in Calabrië als in Sicilië was de vrijmetselarij vanaf begin 

jaren zeventig het bevoorrechte kanaal voor maffiagroeperingen 

om toenadering te zoeken tot overheidsvertegenwoordigers. Begin 

jaren negentig hebben verschillende onderzoeken in beide regio’s 

aangetoond dat veel illegale transacties, waaronder de selectie van 

corrupte kandidaten voor nationale en lokale verkiezingen, plaats‑

vonden onder de vlag van de vrijmetselarij. In de vrijmetselaarsloges 

konden maffiabazen gemakkelijk gunsten en bescherming verkrijgen 

van ordehandhavers. Het is veelzeggend dat Bruno Contrada, een 

hoge politiefunctionaris, veroordeeld voor het bevoordelen van Cosa 

Nostra‑leden, lid was van een aan de vrijmetselarij gelieerd geheim 

genootschap, de Ordine Equestre del Santo Sepolcro (TrPA, 1992).

In Calabrië, waar tot aan het begin van deze eeuw de hoofdzetels 

van de nationale ordehandhavingdiensten, het ministerie van 

justitie én de publieke opinie de ‘Ndrangheta haar gang lieten 

gaan, begonnen maffiagroeperingen hun eigen leden in openbare 

ambten te kiezen om zo hun economische en politieke belangen 

efficiënter en goedkoper te kunnen behartigen. Zoals Roberto Pen‑

nisi, openbaar aanklager in Reggio Calabria, voor de parlementaire 

anti‑maffiacommissie verklaarde:

‘Wanneer we het hebben over de betrekkingen tussen de maffia en delen van de 

overheid, van de politiek, of van beroepsgroepen (artsen, advocaten, ingenieurs, 

enzovoort), denken we vaak dat de maffia aan de ene kant staat en alle anderen 

aan de andere, en dat deze betrekkingen dienen als kanalen om beide kanten 

met elkaar te verbinden. Maar er zijn helemaal geen kanalen, want ze staan aan 

dezelfde kant. De maffia heeft haar eigen artsen, haar eigen advocaten, haar 

eigen politici en, wellicht, een eigen deel van de overheidsinstellingen. We hoe-
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ven ons geen relatie voor te stellen.... De maffia heeft al deze personen binnen 

haar gelederen, ze vormt ze, ze bezit ze, de maffia hoeft ze niet voorzichtig te 

benaderen of in de val te lokken om vervolgens diensten te kunnen uitwisselen.’ 

(CPM, 1993a, p. 122-123)

Sommige van deze mafiosi‑politici bekleedden zelfs leidinggevende 

posities binnen maffiagroeperingen. Sinds de dood van Paolo De 

Stefano in 1985, bijvoorbeeld, waren de twee belangrijkste bazen 

van de grootste Reggio Calabria‑clan vermoedelijk de advocaat 

Giorgio De Stefano (een broer van Paolo en lange tijd de christen‑

democratische vertegenwoordiger in de gemeenteraad), en Paolo 

Romeo, die tot begin jaren negentig parlementslid was voor de 

Partito Socialdemocratico Italiano (PSDI) en die begin deze eeuw 

onherroepelijk werd veroordeeld voor het steunen van een maffia‑

organisatie (Bolzoni, 2005).

Zoals reeds vermeld, gaat in de Cosa Nostra het samenvallen van de 

rol van mafioso en politicus terug tot de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. De verhouding tussen de Siciliaanse maffia en de overheid 

veranderde echter eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Aan 

de oorsprong van deze verandering stonden zowel de plotselinge 

rijkdom die werd vergaard met de transatlantische heroïnehandel 

als ook de opkomst van de gewelddadige Corleonesi factie binnen 

de Cosa Nostra. Vanaf begin jaren tachtig werden de Siciliaanse 

maffiabazen veeleisender en begonnen ze het openbare leven in 

hun territoria steeds nadrukkelijker en arroganter te beheersen. 

Bovendien vermoordde de Cosa Nostra tussen eind jaren zeventig 

en begin jaren negentig tientallen politieagenten, magistraten en 

politici. Hieronder bevonden zich zowel ambtenaren die overtuigd 

tegen de maffia vochten als corrupte politici die zich niet hadden 

gehouden aan hun afspraken met de maffia. Het hoogtepunt in 

het gevecht om de macht tussen de overheid en de maffia werd 

begin jaren negentig bereikt. In 1992 vermoordde de Cosa Nostra 

met twee spectaculaire bomaanslagen de Palermitaanse rechters 

Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, vanwege hun voorbeeldrol 

in de strijd tegen de maffia, daarnaast vermoordden ze tevens Fal‑

cone’s echtgenote en hun lijfwachten. In datzelfde jaar werden ook 

Salvo Lima en Ignazio Salvo, twee politici die banden hadden met 

Andreotti en die de politieke belangen van de Cosa Nostra decennia 

lang hadden behartigd, ook door de Cosa Nostra vermoord. In 1993, 

in een poging om de nationale macht van de maffia te tonen, vond 
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– voor het eerst buiten de traditionele maffiabolwerken – een reeks 

bomaanslagen plaats in Rome, Florence en Milaan.

... en het verval

De nog niet eerder vertoonde uitdaging van de Cosa Nostra ten aan‑

zien van de nationale overheid leek aanvankelijk het toppunt van 

maffiamacht, maar bleek al snel een teken van toenemende zwakte. 

Ondanks al het openlijke geweld slaagden maffiaorganisaties er 

niet in de intense strijd tegen de maffia te stoppen. Deze strijd was 

begonnen in Sicilië begin jaren tachtig van de vorige eeuw en werd 

heviger en bovendien effectiever na de bomaanslagen van 1992‑93. 

Dit weerspiegelde geleidelijke delegitimatie van de maffiamacht 

sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, en komt als zodanig 

voort uit de vergaande sociaaleconomische en culturele veranderin‑

gen die in het land als geheel hebben plaatsgevonden. Sinds de jaren 

tachtig wordt de strijd tegen de maffia ook openlijk gesteund door 

een groeiende groep burgers. Vaak waren het zuiderlingen die zich 

vanaf verschillende posities en op allerlei manieren begonnen te ver‑

zetten tegen de arrogantie en het geweld van de maffia en criminele 

groepen, zowel in Sicilië als in andere regio’s van de Mezzogiorno.

Een cruciale rol in de ethische en politieke beweging die strijdt 

tegen de maffia wordt gespeeld door de nieuwe generatie rechts‑

handhavers die zijn opgeleid gedurende en na de culturele revolutie 

van 1968. Brekend met de manier waarop hun instellingen de 

dominante politieke en economische machtscentra (waaronder, in 

Sicilië en Calabrië, de maffia) aanvaardden, begonnen sommige van 

deze nieuwe rechters, openbare aanklagers en politiefunctionaris‑

sen onderzoek te doen naar de Zuid‑Italiaanse maffiaorganisaties; 

naar hun verwevenheid met de legale economie, en naar hun 

politieke en institutionele bescherming. Onder hen waren bijvoor‑

beeld Giovanni Falcone, Paolo Borsellino en de andere magistraten 

van het Palermitaanse anti‑maffiateam die de aanklacht voor het 

eerste maxiprocesso hadden opgesteld (Stille, 1995).2 Sinds begin 

2 Het betrof in eerste instantie zevenhonderd verdachten en dit proces toonde voor het 
eerst aan dat de Cosa Nostra werkelijk bestond. Vierhonderd van de verdachten wer-
den veroordeeld en het vonnis werd bekrachtigd door de Corte di Cassazione in 1992. 
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jaren negentig ondervindt het werk van deze ‘verlichte minderheid’ 

steeds meer steun van de wetgevende en uitvoerende instanties op 

nationaal niveau, van de burgerlijke samenleving in Zuid‑Italië en 

van de rest van het land (Santino, 2000).

Het is niet de bedoeling om hier het succes van de anti‑maffiacam‑

pagne sinds begin jaren tachtig te bespreken (voor een bespreking, 

zie Paoli, 2007). Het lijdt echter geen twijfel dat vooral de Cosa 

Nostra, en in mindere mate ook de ‘Ndrangheta, behoorlijk getrof‑

fen zijn door de intensivering van de rechtshandhaving. Met slechts 

één uitzondering zijn sinds 1992 alle leidende Cosa Nostra‑figuren 

van de jaren tachtig en negentig gearresteerd. Sommigen van hen 

waren al decennia voortvluchtig. Alle pogingen om tot een nieuw 

leiderschap te komen zijn in de kiem gesmoord door tientallen 

arrestaties. De financiële aderlating woog bij beide organisaties 

zo zwaar dat sommige maffiagroeperingen zelfs de maandelijkse 

betalingen aan hun leden in de gevangenis moesten stopzetten.

Sinds begin jaren negentig is ook het pactum sceleris tussen maffia‑

groeperingen en overheidsvertegenwoordigers eindelijk onderwerp 

van justitieel onderzoek. Dit is op zich een succes, ofschoon som‑

mige van de belangrijkste rechtszaken zijn geëindigd in vrijspraak. 

Te denken valt aan de zaken tegen Andreotti en Corrado Carnevale, 

voormalig hoofd van de eerste afdeling van het Hof van Cassatie 

(Corte di Cassazione) die is vervolgd voor het bevoorrechten van 

maffiabazen in zijn vonnissen. Dit laat zien hoe moeilijk het is om, 

anders dan door verklaringen van maffiaspijtoptanten, overtuigend 

bewijs te vinden voor het bestaan van samenzweringen. Ondanks 

deze moeilijkheden zijn vele andere politici en ambtenaren inmid‑

dels berecht, en sommigen veroordeeld, voor het bevoordelen van 

maffiagroeperingen. Naast degenen die al genoemd zijn kan worden 

gedacht aan Amedeo Matacena, voormalig parlementslid voor Forza 

Italia. Hij werd veroordeeld in eerste aanleg door een rechtbank in 

Reggio Calabria voor steun aan de ‘Ndrangheta. Maar ook Marcello 

Dell’Utri, voormalig rechterhand van Silvio Berlusconi. Dell’Utri 

werd in 2004 veroordeeld in eerste aanleg door een Palermitaanse 

rechtbank voor zijn steun aan de Cosa Nostra. Vrij recent, in januari 

2008, werd ook Salvatore Cuffaro veroordeeld in eerste aanleg voor 

het verlenen van bijstand aan hooggeplaatste Cosa Nostra‑leden. 

Cuffaro was voorheen president van de regio Sicilië.

De ontmanteling van de politiek‑criminele nexus is niet alleen met 

behulp van het strafrecht tot stand gekomen. In 1991 is er een wet 
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aangenomen die het mogelijk maakt gemeenteraden en provincie‑

raden te ontbinden wanneer een relatie kan worden aangetoond 

tussen lokale bestuurders en mafiosi. Tussen 1991 en juni 2007, en 

vooral in 1992 en 1993, zijn er 172 raden ontslagen, waarvan 49 in 

Sicilië en 38 in Calabrië (CPM, 2008).

Als gevolg van de toegenomen druk zijn de Cosa Nostra en de 

‘Ndrangheta waarschijnlijk beduidend minder in staat om invloed 

uit te oefenen op de aanbesteding van openbare werken. In 2003 

trad een coördinatiecommissie in werking. Deze is samengesteld 

uit vertegenwoordigers van ordehandhavingsdiensten en verschil‑

lende nationale ministeries, met het doel toezicht op belangrijke 

openbare werken uit te oefenen. Tot nu toe heeft deze commissie 

geen bewijs gevonden voor grootschalige maffia‑infiltratie bij grote 

infrastructurele investeringen (Paoli, 2007). Ook de handgeschreven 

of getypte briefjes (de zogeheten pizzini) die Bernardo Provenzano, 

Cosa Nostra‑leider tot zijn arrestatie in april 2006, aan zijn onder‑

geschikten stuurde, tonen de huidige onmacht van de Cosa Nostra 

om invloed uit te oefenen op de toewijzing van grootschalige projec‑

ten. Dit vormt een contrast met de dominante en meer succesvolle 

betrokkenheid bij lokale en besloten aanbestedingen (Loi, 2006).

Kosten en risico’s

Tegen deze achtergrond is ook de vrije beslissingruimte die corrupte 

overheidsvertegenwoordigers hadden verminderd. Daarnaast zijn 

de kosten en risico’s verbonden aan het beschermen van maffia‑

belangen voor politieke en ambtelijke functionarissen enorm 

toegenomen. Toch kunnen de Cosa Nostra‑ en ‘Ndrangheta‑

 groeperingen nog steeds gebruikmaken van een lokaal netwerk van 

trouwe politici, van wie kennelijk de meesten lid zijn van rechtse 

partijen als de Unione Democratici Cristiani en Forza Italia. Dat 

ze nog steeds invloed op het nationale besluitproces proberen uit 

te oefenen bleek overduidelijk toen het openbaar ministerie van 

Reggio Calabria in 2005 het bestaan van afluistertapes onthulde, 

met daarop gesprekken die in het kantoor van Paolo Romeo waren 

opgenomen (Bolzoni, 2005). Maffiabazen hadden vooral gehoopt 

dat de vele Zuid‑Italiaanse advocaten die regelmatig mafiosi voor 

de rechtbank verdedigen, en die vooral voor de rechtse partijen in 

het parlement zitting hebben, de huidige anti‑maffiapolitiek zouden 

hervormen. Tot nu toe is hun hoop echter veelal de bodem ingesla‑
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gen, ondanks de behoorlijk onomwonden bedreigingen van de 

bazen die in de gevangenis zitten.

De vermeende partijdigheid en de onderzoeksmethoden van de 

openbare aanklagers zijn in de afgelopen jaren vaak bekritiseerd 

door Forza Italia, daartoe bewogen door de persoonlijke belangen 

van haar leider, Silvio Berlusconi, en door de centrumrechtse 

coalities die regeerden in 1994, van 2001 tot 2006 en opnieuw 

vanaf het voorjaar van 2008. Maar ondanks de grote vooroordelen 

tegen alle magistraten hebben Berlusconi’s eerste regering (1994), 

noch tweede of derde regering (2001‑2006) radicale veranderingen 

in het anti‑maffiabeleid kunnen aanbrengen. De acties van de 

politie korpsen, de openbare aanklagers en de rechtbanken blijven 

onverminderd doorgaan (Paoli, 2007).

De gevolgen van de intense strijd tegen de maffia, en de verzwak‑

king van de politiek‑criminele nexus zijn door prominente mafiosi 

zelf onderkend. In een pizzino aan Provenzano schreef Francesco 

Messina Denaro, de enige nog voortvluchtige hooggeplaatste Cosa 

Nostra‑baas, het volgende: ‘we zijn hard getroffen... als ze [justitie en 

politie] zo doorgaan, zullen ze niet alleen ons allemaal arresteren, 

maar zelfs onze stoelen’. Messina Denaro vraagt Provenzano vervol‑

gens om politieke hulp, maar voegt dan zelf toe: ‘ze [de politici] doen 

niets voor niets. En op dit moment hebben we niet veel macht over 

hen’ (Cordella, 2006, p. 7).

Conclusies

Ondanks alle recent behaalde successen in de strijd tegen de maf‑

fia en hun heimelijke medestanders binnen de overheid, zou het 

zeer onverstandig zijn om te vroeg van een overwinning te spreken. 

Hoewel het vermogen van de Cosa Nostra en de ‘Ndrangheta om 

systematisch, op nationaal niveau invloed uit te oefenen op de poli‑

tieke, bestuurlijke en rechterlijke besluitvorming waarschijnlijk is 

afgenomen, bestaat de politiek‑criminele nexus nog steeds. Vooral 

in Calabrië, waar het door het geringere aantal maffia‑spijtoptanten 

moeilijker is onderzoek uit te voeren naar samenzwerende politici 

en ambtenaren, is de invloed van de ‘Ndrangheta‑groeperingen 

op de lokale politiek nog steeds sterk aanwezig. Zelfs de Cosa No‑

stra, zoals de recente veroordeling van de bovengenoemde Cuffaro 

duidelijk aantoont, heeft nog steeds eigen vertegenwoordigers in 
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veel gemeenteraden en lokale en regionale openbare diensten. 

Boven dien houdt in beide regio’s de traditionele cliëntbenadering 

in de politiek hardnekkig stand, wat een voedingsbodem biedt voor 

nieuwe pacta sceleris tussen maffiabazen en overheidsvertegen‑

woordigers.

Ook sociaal‑economische omstandigheden dragen bij aan het 

voortbestaan van criminele organisaties. De chronische onderont‑

wikkeling in sommige delen van Zuid‑Italië is meestal ernstiger 

daar waar de maffia en de georganiseerde misdaad het sterkst zijn. 

Vaak heerst er een jeugdwerkloosheid van meer dan 50%. Voor veel 

jongeren die slecht zijn opgeleid en amper kans hebben op een baan 

in de legale economie, is een carrière bij de maffia of in de misdaad 

nog steeds aantrekkelijk. Ze vormen hierdoor een onuitputtelijk 

reserveleger van criminele manschappen. Ondanks de recente 

successen die politie en justitie hebben geboekt in hun strijd tegen 

de maffia is er dus nog een lange weg te gaan. De politiek‑criminele 

nexus en de Zuid‑Italiaanse, maffia‑achtige georganiseerde 

misdaad zullen, hoewel in zwakkere, lossere vormen, ongetwijfeld 

stand weten te houden.
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Lombroso’s kijk op de Italiaanse 
maffia

C.J.C.F. Fijnaut*1

In de gangbare criminologie wordt Lombroso veelal enkel voorgesteld  

als de bioantropologische bedenker van de geboren misdadiger en 

blijft de omschrijving van zijn beeld hiervan gewoonlijk  beperkt tot 

een opsomming van diens fysieke en psychische karakteristieken. 

Gelukkig komt er dankzij het werk van historici als Nicole Hahn 

 Rafter en Mary Gibson langzaam verandering in de oppervlakkige 

en eenzijdige stereotypering van deze revolutionaire grondlegger 

van de hedendaagse criminologie (Hahn Rafter, 1997; Gibson en 

Hahn Rafter, 2006). Er moet echter nog heel wat wetenschapshisto‑

risch werk worden verzet om een helder en compleet beeld te krijgen 

van de belangrijke rol die hij heeft gespeeld in de geschiedenis van 

het denken over misdaad en straf in de westerse wereld.

Zelf heb ik enige jaren geleden proberen aan te tonen dat het 

wetenschappelijke oeuvre van Lombroso moet worden gezien als één 

grote poging om zijn paradigma van de geboren misdadiger tegen 

alle kritiek in overeind te houden. Enerzijds deed hij dit door het een‑

voudige idee van de geboren misdadiger stap voor stap te verfijnen 

tot een typologie van misdadigers, anderzijds door dit veranderende 

concept toe te passen op uiteenlopende categorieën van misdadigers 

en misdaad. Het is in deze zin een fantastisch voorbeeld van de his‑

torisch‑sociologische theorie die Th. Kuhn heeft ontwikkeld omtrent 

de structuur van wetenschappelijke revoluties (Fijnaut, 2005).

Wie geïnteresseerd is in de problematiek van de georganiseerde mis‑

daad valt bij lezing van Lombroso’s geschriften (al dan niet in Duitse 

en Franse vertalingen) direct op dat hij in diverse boeken nogal wat 

opmerkingen maakt over de Italiaanse maffia (Lombroso, 1902, 

1907). Dat deze opmerkingen onmiddellijk de aandacht van liefheb‑

bers trekken, heeft in eerste orde natuurlijk te maken met de interes‑

sante en soms ook wel merkwaardige inhoud van zijn mededelingen 

* Prof. dr. Cyrille Fijnaut is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit van Tilburg.
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over dit notoire criminele fenomeen in het Italië van zijn tijd. Bij 

onderzoekers van georganiseerde misdaad trekken die opmerkin‑

gen echter ook de aandacht vanwege het feit dat deze maffia – in 

haar voornaamste verschillende geledingen: de Siciliaanse maffia, 

de Napolitaanse Camorra en de Calabrese ‘Ndrangheta – sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw ook in noordwestelijk Europa bij 

herhaling veel ophef veroorzaakt. De schietpartij in Duisburg op 

15 augustus 2007, waarbij zes leden van een ‘Ndrangheta‑clan wer‑

den doodgeschoten door aanhangers van een andere maffiaclan uit 

Calabrië, en de recente aanhouding van twee van de belangrijkste 

verdachten in Amsterdam, G. Strangio en F. Romeo, vormen slechts 

het zoveelste incident in een lange rij van alarmerende voorvallen.1 

Hierom wordt aan het slot van deze bijdrage de vraag opgeworpen 

of niet nader zou moeten worden onderzocht of de Italiaanse maffia 

ook zou kunnen wortelen in Nederland.

In de vijfde editie van zijn beroemde Trattato antropologico spe-

rimentale dell’uomo delinquente (gelezen in de tweedelige Franse 

vertaling van 1895: L’homme criminel) laat Lombroso het niet bij 

wat vluchtige opmerkingen over de maffia, maar wijdt hij een vrij 

uitvoerige bespreking aan deze vorm van georganiseerde misdaad, 

zowel in de Siciliaanse als in de Napolitaanse variant.2 Om twee 

redenen is het niet zo vreemd dat hij juist in dit boek het fenomeen 

van de maffia thematiseerde.

Ten eerste past het helemaal in zijn strategie om deze maffia een 

plaats te geven in zijn steeds uitgebreidere typologie van misdadi‑

gers en hun misdaden. Hij kon op deze manier immers laten zien 

dat zijn theorie niet alleen toepasselijk was op min of meer afwij‑

kende individuele daders, maar ook op – om het eigentijds te zeg‑

gen – criminele samenwerkingsverbanden. Waarbij moet worden 

opgemerkt dat hij niet altijd een strikt onderscheid maakt tussen 

maffiagroepen en gewone misdaadbenden. Mede hierom is het niet 

verwonderlijk dat hij niet alleen aandacht schenkt aan de maffia in 

eigen land, maar ook bij herhaling verwijst naar het bendewezen op 

het platteland in andere Europese staten en naar de onderwereld in 

grote steden buiten Italië.

1 Zie bijvoorbeeld Spiegel.online, 15 augustus 2007; Elsevier, 21 maart 2009.
2 Deze beschouwing staat op p. 539-558. Of zo’n uiteenzetting ook al voorkomt in eer-

dere versies, heb ik niet kunnen controleren.
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Ten tweede mag niet uit het oog worden verloren dat er in het Italië 

van zijn tijd bij vlagen veel discussie was over het fenomeen van 

de maffia in het zuiden van het land en over de rol die maffiosi 

speelden in het maatschappelijke leven, zowel in de steden als op 

het platteland. Deze discussie werd niet alleen aangewakkerd door 

strafrechtelijke onderzoeken naar de afpersingspraktijken van de 

betrokken criminele machtsgroepen, zij werd ook gevoed door 

allerhande literatuur over hun gewelddadige rol in het economische 

en politieke leven. Het zou, zeker in Italiaanse ogen, nogal gek zijn 

geweest wanneer Lombroso in zijn geruchtmakende hoofdwerk 

voorbij zou zijn gegaan aan de organisatie, de cultuur en de activi‑

teiten van met name de Camorra in Napels en de Siciliaanse maffia.

In zijn uiteenzetting over de criminele organisaties die onder deze 

namen schuilgingen, besteedt Lombroso ook aandacht aan hun 

verwevenheid met het politieke leven in Zuid‑Italië. Dit is natuurlijk 

de reden waarom zijn werk in dit themanummer ter sprake wordt 

gebracht. Om zijn opmerkingen over de toenmalige banden van de 

maffia met de politiek te kunnen plaatsen, is het evenwel aangewe‑

zen om eerst kort iets te zeggen over de context waarin zij door hem 

werden gemaakt.

De context van zijn opmerkingen

In tal van publicaties wordt ingegaan op de situatie waarin de maf‑

fia tegen het einde van de negentiende eeuw verkeerde (Blok, 1974; 

Hess, 1973; Gambetta, 1993; Lupo, 1999; Pantaleone, 1966). Een van 

de meest beknopte, heldere en verantwoorde analyses is die van de 

hand van de jonge Italiaanse historicus G. Fulvetti (2006). Aan de 

hand van de nodige gedrukte en geschreven bronnen beschrijft hij 

hoe de eenmaking van Italië in 1860 niet met zich had meegebracht 

dat de nieuwe staat ook in het zuiden, met name op Sicilië, het ge‑

weldsmonopolie had verworven. Integendeel, dit monopolie was 

– mede als gevolg van de ineenstorting van de bestaande machts‑

verhoudingen – feitelijk voor een groot deel in handen gekomen van 

de maffia. Haar versmelting met allerhande gewapende groepen die 

reeds sinds lang op het eiland opereerden, hielp hierbij natuurlijk 

enorm (Paoli, 2003).

De prefect van Palermo liet in 1865 de minister van Binnenlandse 

Zaken weten dat de maffia enorm had geprofiteerd van de grote 
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kloof tussen de overheid en de bevolking. Hij schreef dit met name 

toe aan het feit dat de staat geen moreel gezag had bij de heersende 

klasse, terwijl de maffia juist in deze klasse wél kon rekenen op 

steun van machtige figuren. In een grijs verleden waren dit met 

name feodale machthebbers en in zijn tijd de politieke partijen. Ook 

die wendden zich tot haar als zij meenden hun positie en belangen 

met geweld te moeten verdedigen. En hier bleef het niet bij volgens 

een andere tijdgenoot: de autoriteiten, politiechefs inbegrepen, rie‑

pen eveneens steevast de hulp van de maffia in voor het vuile werk, 

tot en met de moord op politieke tegenstanders toe.

In de loop van de jaren zeventig slaagde de Siciliaanse maffia erin 

om haar machtspositie in en rond Palermo verder te consolideren. 

Elk dorp in de buurt van Palermo telde toen wel een maffiagroep, 

betrokken bij diefstallen en gewelddadige protectiepraktijken. Het 

feit dat zowel rijke families als lokale overheden het met deze groe‑

pen op een akkoordje gooiden, sterkte hun aanhangers alleen nog 

maar in hun machtspositie. De industry of violence in de streek van 

Palermo beperkte zich dan ook niet tot de traditionele afpersings‑

praktijken in de landbouw en tot alle mogelijke vormen van diefstal, 

al dan niet gepleegd in samenwerking met gewone bandieten, maar 

strekte zich op den duur ook uit tot controle over de verschaffing van 

werk in de landbouwstreken, over de verpachting van landbouw‑

gronden en over het goederenverkeer tussen stad en platteland.

De uitbreiding van het stemrecht in 1882 maakte de situatie er niet 

bepaald beter op. De maffiaclans kregen hierdoor een belangrijke rol 

in de verkiezingsmachinerie van de politieke partijen. Als geen ander 

konden zij zorgen voor stemmen. Volgens de toenmalige politiechef 

van Palermo hadden toen 670 maffiosi, onderverdeeld in acht ver‑

schillende clans, het in de volkswijken van Palermo voor het zeggen.

In Napels zag de situatie er toen bepaald niet rooskleuriger uit dan 

op Sicilië (Behann, 2002). De politieke chaos die ook hier volgde op 

de eenmaking van Italië, bood de camorristi ruime kansen om met 

geweld op allerlei plaatsen in het maatschappelijk leven machts‑

posities in te nemen. Die posities waren zo sterk dat handhaving 

van de openbare orde en veiligheid alleen met hun steun mogelijk 

was. De prefect van Napels in die dagen schreef in zijn memoires 

uit 1874, dat hij geen andere mogelijkheid zag om volksopstanden 

tegen te gaan en de nieuwe orde te vestigen dan om een van de 

meest invloedrijke voormannen van de Camorra tot politiechef 

van Napels te maken. De steun die de Camorra op deze en andere 

manieren verleende aan het nieuwe bewind, werd vervolgens door 
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haar genadeloos uitgebuit om op grote schaal straffeloos winkeliers 

en handelaren af te persen en controle te verwerven op de zwarte 

markt in de stad. Wie weigerde mee te doen met de camorristi, werd 

met geweld op andere gedachten gebracht.

Pogingen om hier een einde aan te maken liepen uiteindelijk op 

niets uit, omdat de macht, en daarmee het zelfvertrouwen van 

de Camorra, in zo’n hoog tempo toenam dat zij bijvoorbeeld de 

reorganisatie van het politiekorps tegenwerkte met geweld dadige 

aanvallen op de persoon en de ambtswoning van de nieuwe 

politiechef. Ook de arrestatiegolven in kringen van de camorristi 

– 500 arrestaties in 1862, 1.200 in 1863‑1864 – losten de problemen 

niet op. Successievelijk bouwde de Camorra machtsposities uit in 

belangrijke sectoren van de economie, zoals de bouwnijverheid. 

En ook voor haar was de uitbreiding van het stemrecht in 1882 een 

godsgeschenk: als geen ander was zij in staat om de verkiezingen te 

manipuleren, onder meer door de organisatie van demonstraties 

tégen dan wel vóór politici die (niet) op hun hand waren. In de jaren 

negentig keerden de socialisten zich op allerlei manieren hevig 

tegen het innige verbond tussen de Camorra en gevestigde politici 

in de gemeenteraad van Palermo, maar veel haalde hun protest 

niet uit. Zeker niet op de lange termijn (Falcionelli, 1936). Het 

recente boek van R. Saviano over zijn reis door het imperium van de 

Camorra laat hier geen twijfel over bestaan (Saviano, 2007).

Lombroso besteedt in zijn uiteenzetting niet specifiek aandacht 

aan de calabrese maffia, de ‘Ndrangheta. Hijzelf noemt hier geen 

reden voor. Het zou kunnen zijn dat dit te maken had met het feit dat 

deze geleding van de maffia toen niet zo in het middelpunt van de 

belangstelling stond als de laatste decennia het geval is (Paoli, 2003). 

De eigentijdse en de hedendaagse beschrijvingen die ervan bestaan, 

maken evenwel duidelijk dat ook in Calabrië de maffia na 1860 kans 

zag het politiekbestuurlijke machtsvacuüm op te vullen en het 

sociaaleconomische bestel naar haar hand te zetten. Het gebruik 

van geweld respectievelijk de dreiging met het gebruik hiervan gaf 

de doorslag in de opbouw van deze machtspositie (Arlacchi, 1983, 

1986; Walston, 1988).

De maffia in Lombroso’s typologie

Zoals hiervoor al werd aangestipt, verfijnde Lombroso geleidelijk 

zijn typologie van misdadigers. Naast de geboren misdadigers 
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onderscheidde hij op den duur de passionele misdadigers, geestes‑

gestoorde misdadigers en gelegenheidsmisdadigers – onderverdeeld 

in onder meer pseudomisdadigers (verder onderverdeeld in crimi‑

naloïden en gewoontemisdadigers), latente misdadigers en leden 

van misdadigersgenootschappen als de Camorra en de Siciliaanse 

maffia.

Zulke genootschappen bestonden volgens hem gewoonlijk uit een 

mix van gelegenheidsmisdadigers en in het bijzonder gewoonte‑

misdadigers; zij werden aangevoerd door een getalenteerde geboren 

misdadiger (‘criminel‑né de génie’). Het doel van deze organisaties 

was enerzijds om zich met meer succes andermans eigendommen 

toe te kunnen eigenen, en anderzijds om zich doeltreffender – want 

meer georganiseerd – teweer te kunnen stellen tegen optreden van 

de overheid. Die geheime organisaties lieten dus zien dat ook in de 

wereld van het kwaad vereniging van krachten machtig maakt. Zij 

bestonden gewoonlijk uit jonge mannen van allerlei slag en soort: 

slagers, herders, handarbeiders en (gewezen) militairen; vrouwen 

waren zeldzaam. De sterkte kon per bende in de honderden lopen. 

De leider van zulke geheime organisaties beschikte – net als het 

opperhoofd van een wilde stam, dixit Lombroso – over een welhaast 

dictatoriale macht.

Grote genootschappen kenden verder een heuse arbeidsdeling, 

met een beul, een secretaris, een schatbewaarder, een geneesheer 

en soms zelfs een priester. Zij hadden ook eigen gedragscodes. 

Over treding van de regels werd zwaar bestraft. Of er van een 

inbreuk sprake was, werd bij de maffiagroepen uitgemaakt door hun 

leiders, op aangeven van een bendelid dat de functie van aanklager 

vervulde. Een van de ergste misdaden was om voor eigen rekening te 

stelen en de bende dus niet te laten delen in de opbrengst. Zulk soort 

misdaden werd steevast met de dood bestraft.

Met name de Camorra‑bendes kenden volgens Lombroso een 

uitgekiende organisatie. Zo was de toelating van nieuwe leden strak 

geregeld en met rituelen omgeven. Om te bewijzen dat zij over moed 

beschikten en in staat waren om een geheim te bewaren, moesten 

zij iemand verwonden of doden die de bende had aangewezen. 

Slaagden zij voor deze toelatingsproef, dan moesten zij jarenlang het 

vermoeiende en gevaarlijke werk doen. Aan de gedragscodes werd, 

zoals gezegd, streng de hand gehouden. Bij de minste twijfel aan 

iemands loyaliteit moest hij zijn volstrekte betrouwbaarheid bewij‑
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zen, bijvoorbeeld door het doden van zijn beste vriend. Contacten 

met de politie waren zonder meer uit den boze.

De bendes leefden voor het grootste deel van afpersing. Buiten de 

gevangenissen ging het onder meer om afpersing van speelhuizen 

en van handelaars. In de gevangenissen moesten gevangenen die 

niet tot de bendes behoorden, een deel van hun eten afstaan. Zij 

werden ook gedwongen om mee te doen aan kansspelen, want dit 

was achter de tralies de belangrijkste bron van inkomsten van de 

Camorra. Voor bendeleden die gevangen zaten, hun families, zieken 

en hun bejaarden werd door de bendes overigens goed gezorgd.

De maffiagroepen op Sicilië opereerden volgens Lombroso op een‑

zelfde manier. Hij merkt wel op dat hun leden – mede dankzij hun 

afstamming van semitische volken – beter dan die van de Camorra 

in staat waren om geheimen te bewaren.

De politiek, de maffia en de Camorra

Waar het gaat om de verwevenheid van de Siciliaanse maffia en 

de Camorra met de politiek, merkt Lombroso in het begin en aan 

het slot van zijn uiteenzetting op dat het veelvuldig voorkwam dat 

criminele genootschappen zich nestelden in eerbare organisaties 

als de bijstandskassen, en deze organisaties stap voor stap transfor‑

meerden tot werktuigen voor hun criminele activiteiten.

Wat speciaal de Camorra aangaat, meldt Lombroso dat haar invloed 

veel verder ging. Sinds de jaren zestig leverden haar clans tegen 

betaling bescherming aan mensen die bestuurlijke en politieke 

functies ambieerden. Dat zij daarmee grote invloed op het doen en 

laten van deze ambtsdragers verwierven, is een punt waar Lom‑

broso in dit verband aan voorbijgaat.

Bij de bespreking van de (Siciliaanse) maffia snijdt hij dit onderwerp 

wel aan. Hier stelt hij dat het vermogen van maffiosi om het stilzwij‑

gen te bewaren, ook moet worden toegeschreven aan het feit dat 

zij zijn doorgedrongen tot in de hoogste klassen van de Siciliaan se 

samenleving en met name in de kring van de advocatuur. Maffia‑

clans in Messina bijvoorbeeld kenden, zo was gebleken, drie 

niveaus. Op het hoogste niveau bevonden zich de elegant geklede 

bravi (de dapperen), op het niveau daaronder mensen uit het gewone 

volk en op het laagste niveau veroordeelde dieven. Zij leefden onder 

meer van wraakoefeningen op particulieren, van de zwarthandel 
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en van illegale loterijen, van uitbuiting in de bouwnijverheid en ook 

nog wel van diefstallen en gewapende overvallen.

De omertà, de zwijgplicht, diende zeker ook de bescherming 

van clanleden ten opzichte van politie en justitie, maar in eerste 

orde moest zij het mogelijk maken om met succes allerlei illegale 

activiteiten te ontplooien. Bij deze activiteiten verwijst Lombroso 

dan ook niet alleen naar het vermogen om te zwijgen over gepleegde 

strafbare feiten en de bereidheid om desnoods valse verklaringen 

af te leggen, maar noemt hij ook de levering – tegen betaling – van 

bescherming aan vermogende mensen en de provocatie van de 

openbare macht waar en wanneer dan ook, desnoods met de 

wapens in de hand. Hierom was het niet zo verwonderlijk dat de 

politie van Palermo – ‘malgré la terreur inspirée par les lois de la 

mafia’ – heel wat leden van maffiaclans in haar rangen telde. Zo was 

dit politiekorps immers niet bij machte om zich tegen hen te keren.

In het verlengde van deze opmerkingen waarschuwt Lombroso 

ervoor dat men zich niet over de ware aard van de maffia en de 

Camorra moet laten bedriegen door het feit dat zij zich somtijds 

een sociale functie aanmaten of zich voordeden als een politieke 

dan wel religieuze organisatie. Dit waren volgens hem niet meer 

dan strategieën van deze genootschappen om hun ware criminele 

karakter te verhullen. De edelmoedigheid die zij soms tentoon‑

spreidden, was slechts een laagje ‘vernis destiné à couvrir les 

actions délictueuses, à combattre les lois sous prétexte de combattre 

les gouvernements’. Hun eigenlijke doel was ‘de se couvrir d’une 

bannière politique pour faire le mal avec plus de facilité’. Het ging 

in zijn ogen dus gewoon om ‘des variétés du brigandage vulgaire’. 

Het feit dat de maffiosi in zovele opzichten (hun kleding, hun taaltje, 

hun misdaden) leken op gewone bandieten, liet dit naar zijn mening 

ook duidelijk zien.

De actualiteit van Lombroso

Met deze laatste waarschuwende woorden snijdt Lombroso een in‑

teressante actuele kwestie aan. Zij roepen immers de vraag op of de 

maffia een fenomeen is dat alleen kan bloeien in een zwakke staat 

als de Italiaanse, of dat dit netwerk van criminele organisaties ook 

buiten deze politiekculturele biotoop wortel kan schieten. Lombroso 

beantwoordt deze vraag niet. Aan de ene kant laat hij immers zien 
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dat de bloei van de maffia alles te maken had met de gebrekkige vor‑

ming van een daadkrachtige eenheidsstaat in Italië en dat het hier 

in wezen dus om een uniek fenomeen gaat. Aan de andere kant stelt 

hij dat de Italiaanse maffia niet meer dan een wat bijzondere variant 

van het bendewezen is zoals dat in zijn tijd ook elders in Europa – in 

Frankrijk, Spanje, Duitsland – voorkwam. In zijn visie zijn dus twee 

antwoorden op die vraag mogelijk. Hij sluit althans niet uit dat de 

Italiaanse maffia – in een vorm die past bij een andere politieke, eco‑

nomische en culturele omgeving – ook buiten Italië kan gedijen.

De relevantie van deze vraag is tot op zekere hoogte gekoppeld aan 

de moorden op de Italiaanse rechters Falcone en Borsellino. Deze 

moorden riepen namelijk de vrees op dat, mede als gevolg van de 

eenmaking van de interne markt, de Italiaanse maffia gemakke‑

lijker dan vroeger vaste grond onder de voeten zou kunnen krijgen 

in andere delen van West‑Europa. Deze vrees bracht de ministers 

van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie ertoe 

om in september 1992 twee werkgroepen in te stellen die moesten 

onderzoeken hoe kon worden tegengegaan dat hiërarchisch georga‑

niseerde criminele organisaties op allerlei manieren, maar vooral 

ook via corruptie en geweld, machtsposities kunnen opbouwen in 

legale en illegale markten (Fijnaut en Paoli, 2004, 2006). Dit initiatief 

riep onmiddellijk de vraag op of de betrokken werkgroepen zich niet 

te veel lieten leiden door het beeld van de Italiaanse maffia en al te 

zeer over het hoofd zagen dat georganiseerde misdaad ook de vorm 

van netwerkorganisaties kan aannemen.

Deze discussie was op haar beurt een van de redenen waarom de 

onderzoeksgroep‑Fijnaut bij de enquêtecommissie opsporings‑

methoden (commissie‑Van Traa) in een van haar deelrapporten 

de rol van de Italiaanse maffia in Nederland in kaart probeerde te 

brengen (Fijnaut, 1995/96). Bleef die beperkt tot de loutere aanwe‑

zigheid, in het bijzonder om zich te onttrekken aan acties van politie 

en justitie in Italië of in andere Europese landen? Of ging deze rol 

verder en waren (leden van) maffiaclans ook op Nederlands grond‑

gebied in meer of mindere mate betrokken bij de ontplooiing van 

illegale activiteiten? En ten slotte speelde de vraag een rol of zulke 

clans daarenboven ook (legaal of illegaal) investeerden in legale sec‑

toren van de Nederlandse economie en dus ook hier bouwden aan 

machtsposities in het maatschappelijk leven.

De conclusie van het onderzoek was dat de Italiaanse maffia, in 

het bijzonder de Camorra, veelvuldig op Nederlands grondgebied 
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opereert, en dat haar optreden hier de harde kern vormt van veel 

ruimere criminele betrekkingen tussen Nederland en Italië. Meer 

bepaald kwam vast te staan dat maffiagroepen Nederland vooral 

beschouwen als een marktplaats voor de aankoop van illegale goe‑

deren, vooral drugs, en dat de mate waarin zij zich in Nederland zelf 

organiseren – horecabedrijven kopen bijvoorbeeld – alles te maken 

heeft met het bouwen van logistieke voorzieningen voor hun illegale 

handelsbetrekkingen.

Bij deze vaststelling werd evenwel aangetekend dat zij niet moest 

worden begrepen als een geruststelling. Niet alleen was in de loop 

van het onderzoek op goede gronden de vraag gerezen of er inder‑

daad geen sprake was van het witwassen van gelden en van investe‑

ringen op Nederlands grondgebied. Ook was de vraag of leden van 

de maffia die hier voor kortere of langere tijd verbleven, vroeg of 

laat toch ook niet bedrijvig zouden worden in andere sectoren van 

de Nederlandse economie dan de horeca. Om over het antwoord op 

deze twee vragen meer duidelijkheid te krijgen werd na afloop van 

de enquête een nader (vertrouwelijk) onderzoek ingesteld naar de 

activiteiten van de Italiaanse maffia op Nederlands grondgebied.

De resultaten van dit, al bij al oppervlakkige, onderzoek vormden 

geen aanleiding om een nationaal rechercheteam op te tuigen dat 

met behulp van politie en justitie in Italië, Duitsland, België enzo‑

voort in de diepte moest onderzoeken wat er aan de hand was. Bij de 

beslissing hierover speelde impliciet de visie van Lombroso op de 

uniciteit respectievelijk de specificiteit van de Italiaanse maffia ook 

een rol. Kan deze maffia, of een variant daarvan, al dan niet aarden 

in een andere wereld dan die van het zuidelijke Italië? De opkomst 

van La Cosa Nostra in de Verenigde Staten rond 1900 laat overdui‑

delijk zien dat onder voorwaarden in andere delen van de wereld 

zeker machtige maffia’s kunnen ontstaan die op allerlei punten veel 

gemeen hebben met hun Italiaanse prototypen (Critchley, 2009). 

Maar ook (elders) in Europa? En meer in het bijzonder in Nederland?

Deze laatste vraag is in het nabije verleden wederom bij herhaling 

gesteld naar aanleiding van zowel de aanhouding van belangrijke 

maffiosi op verzoek van de Italiaanse justitie als naar aanleiding 

van berichten uit Italië over maffiose investeringen in Nederland. 

De recente arrestatie van twee ‘Ndrangheta‑figuren in Amsterdam 

roept haar weer op. Is het geen tijd om de nodige tijd en energie te 

steken in een nader (binnenlands en buitenlands) onderzoek naar 

de rol van de Italiaanse maffia in ons land? Het feit dat in december 
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2007 een Duits‑Italiaanse taskforce werd opgericht om het veel‑

vuldige optreden van de maffia op Duits grondgebied zo veel als 

mogelijk in te perken, is een reden temeer om zulk onderzoek te 

starten (Bundeskriminalamt, 12 december 2007).
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André Cools en Agusta

Een Belgische affaire

‘Quelle illusion pour les hommes qui, plus ils veulent posséder le pouvoir, finis-

sent par en être les victimes.’

André Cools

M. Cools*1

Als Belgisch criminoloog een korte bijdrage leveren voor ‘Justitiële 

Verkenningen’ over de moord op André Cools en de Agusta‑affaire 

was geen eenvoudige opgave. Naamgenoot zijnde, zonder familie‑

band trouwens, heeft de figuur André Cools altijd een bijzondere 

persoonlijke interesse opgewekt en als oud‑kabinetsmedewerker 

van de toenmalige liberale minister van Justitie, Marc Verwilghen, 

is ook de werking en de arbeid op een ministerieel kabinet mij niet 

vreemd. Een typisch Belgische politieke instelling die, zoals later zal 

worden aangegeven, een bijzondere schaduw werpt over de moord.

Minister van Staat André Cools werd op 18 juli 1991 om 7.25 uur 

doodgeschoten bij zijn woning, ‘La Coline’ aan de ‘avenue de 

l’Observatoire’ in de Luikse wijk ‘Cointe’. Zijn vriendin Marie‑

Hélène Joiret werd zwaargewond doch zou de moordaanslag overle‑

ven. Daar België geen echte traditie heeft in politieke moorden was 

dit zoveel jaar na de moord op die andere Luikenaar, Julien Lahaut, 

(Van Doorslaer en Verhoeyen, 1985, p. 9‑12) schokkend nieuws. Deze 

laatste werd op 18 augustus 1950 doodgeschoten. Pas veel later zou 

de betrokkenheid van de koningsgezinde ‘Leopoldisten’ blijken die 

het niet namen dat hij bij de eedaflegging van Koning Boudewijn 

I in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 11 augustus 1950 

publiekelijk ‘Vive la République’ of leve de republiek had geroepen. 

De moord op André Cools moest andere redenen hebben. De Koude 

* Dr. Marc Cools is hoofddocent aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Uni-
versiteit Gent en docent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. 
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Oorlog (Depraetere en Dierickx, 1985, p. 89‑91) die nog had gespeeld 

bij de moord op de communist J. Lahaut was voorbij. Andere tijden, 

andere zeden en onze Agusta‑helikopters vlogen nog geruisloos 

rond.

In deze korte bijdrage wensen we enerzijds stil te staan bij de moord 

op André Cools en de Agusta‑corruptie en anderzijds bij een aantal 

Belgische eigenheden aan deze ‘affaire’. Deze aanpak laat ons toe 

een aantal aandachtsgebieden van de studie naar de georganiseerde 

misdaad en haar collusie met de politieke, economische en sociale 

bovenwereld in België anders te duiden. De exacte en gedetailleerde 

motieven voor de moord zullen echter nooit helemaal duidelijk 

worden.

‘When facts matter’ en de ‘meester van Flémalle’

Die donderdagochtend vuurde een ‘donkerharige man van ongeveer 

40 jaar, gekleed in jeans en laarzen’ op A. Cools en M‑H. Joiret. Ver‑

volgens vluchtte hij weg (Vansevenant, 1993, p. 8). A. Cools werd in 

de keel getroffen. Het leek op een professionele moord, zonder ge‑

bruikmaking van een geluidsdemper, type ‘Cosa Nostra’ (Carrozzo, 

Deghaye e.a., 1996, p. 16). Onmiddellijk werd de, voor het grote 

publiek toen nog onbekende, Véronique Ancia aangesteld als onder‑

zoeksrechter. Deze magistraat met een ‘PSC‑etiket’, afkomstig uit 

een voor de Parti Social Chrétien politiek actieve familie, werd vanaf 

het begin met de nodige argwaan bekeken door de Waalse socialis‑

ten van de Parti Socialiste (PS). Het zou haar inderdaad lukken om 

talrijke ‘PS‑coryfeeën’ voor anderen enigszins ‘dodelijke’, verklarin‑

gen te doen afleggen en daarmee verscheidene corruptieschandalen 

aan het licht te brengen waarbij de Belgische socialisten betrokken 

waren (Carrozzo e.a., 1996, p. 27‑30).

Toppoliticus met economisch imperium

Als kleinzoon van de, uit de toen arme Antwerpse Kempen, naar 

Luik geëmigreerde arbeiders en zoon van een door de nationaal‑

socialisten te Mauthausen omgebrachte Marcel Cools, die Schepen 

was te ‘Flémalle’, zou André Cools letterlijk en figuurlijk opgroeien 

in zijn ‘universiteit’ of het Volkshuis of ‘Maison du Peuple’. Naast 

een loopbaan als toppoliticus – Kamerlid, burgemeester, minister 
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van Begroting, vice‑eerste‑minister, minister van Economische 

Zaken, partijvoorzitter, eerste voorzitter van de Waalse Gewestraad, 

gewestminister bevoegd voor openbare werken, ondergeschikte 

besturen en watervoorziening en minister van Staat (Collette en 

Halleux, 1996) – bouwde hij ook een economisch imperium uit. Hij 

zou, dixit hemzelf, als een ‘gangster’ van de openbare sector waar 

nodig zijn macht misbruiken in het belang van de Waalse Gemeen‑

schap. In die context ontstond een netwerk van ‘holdings’ waarin hij 

of zijn getrouwen, de zogenaamde ‘Coolsiens’, het voor het zeggen 

hadden. André Cools heeft zich echter nooit persoonlijk verrijkt. Dit 

consortium bestond uit: de private onderneming ‘Compagnie Géné‑

rale des Eaux’, de ‘OMOB/SMAP’ als verzekeraar en haar dochters 

‘Network research Belgium’ en ‘Groupement d’intéret économique 

informatique’, de holding ‘Neos’, de investeringsmaatschappij 

‘Meusinvest’, de ‘Société de gestion de l’aéroport de Bierset’ en de 

‘Société de leasing, financement et économie d’énergie’ (Vanseve‑

nant, 1993, p. 10‑13).

In 1983 onthult André Cools zelf zijn lidmaatschap van de Belgische 

vrijmetselarij in een interview aan de Waalse krant ‘Le Soir’. In 

1991 zou hij dit publiekelijk herhalen, ‘quand j’ai été initié, je n’étais 

qu’un petit fonctionnaire …’. Hij maakte deel uit van de werkplaats 

‘l’Incorruptible’ van het Grootoosten van België (Collette en Hal‑

leux, 1996, p. 36‑38). Later zou de journalist Walter De Bock hierop 

terugkomen. Op zaterdag 13 juni 1992 opende de Vlaamse krant ‘De 

Morgen’ met de kop ‘Kabinet‑Van der Biest betaalde moordenaars’ 

en in 1994 zou dezelfde journalist in een reeks artikelen over de 

‘kameradenmoord’ opnieuw verwijzen naar de rol van de vrijmet‑

selarij. Als ‘broeders in de strijd’ oordeelde De Bock dat de Luikse 

vrijmetselarij een grote rol speelde in het zakenleven, de politiek 

en binnen justitie. Door dit discrete netwerk zou een jarenlange 

sabotage, door politie en justitie, van het onderzoek mogelijk zijn, zo 

meende hij. Een visie die ook door anderen werd overgenomen. Het 

onderzoek werd inderdaad geduid als een strijd tussen de PS en de 

vrijmetselarij tegen de christendemocratische onderzoeksrechter 

Ancia en de toenmalige, eveneens christendemocratische, minister 

van Justitie Melchior Wathelet (Collette en Halleux, 1996, p. 273). 

De Bock zou er echter nooit in slagen om met exacte bewijzen 

boven water te komen. Deze ‘pennenvruchten’ mogen dan ook 

zonder meer worden geplaatst binnen het ‘right‑wing nuts, leftist 
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sophisticates’‑debat over de rol van samenzweringen (Pipes, 1999, 

p. 154‑155). 

Binnen en buiten de ‘PS’ wist iedereen dat André Cools de macht 

had om ‘carrières’ te maken of te breken. Daar hij steeds op het 

paranoïde af op de hoogte was van het persoonlijk reilen en zeilen 

van een groot aantal mandatarissen binnen de partij werden ook 

zijn interne vijanden zichtbaarder. De ‘PS‑politici’ zoals daar waren 

Jean‑Marie Dehousse, José Happart en Jean‑Claude Van Cauwen‑

berghe, werden door André Cools beschouwd als samenzweerders 

die de eigen ‘PS’ ten gronde richtten. Zijn aanvankelijke ‘kroon‑

prinsen’ Alain Van der Biest en Guy Mathot zouden het later ook 

ontgelden. In de woorden van zijn zoon Marcel Cools zouden een 

aantal ‘kaviaarsocialisten’ de avond na de moord de champagne 

hebben doen vloeien (Vansevenant, 1993, p. 13‑17) nu de ‘meester 

van Flémalle’ er niet meer was.

‘Cabinettards’ in het vizier

Onze ministers kunnen, in tegenstelling tot veel andere landen, 

politiek onmogelijk functioneren zonder beroep te doen op hun 

zogenoemde ‘ministeriële kabinetten’. Deze instelling, die in één 

van de basiswerken van ons staatsrecht slechts summier wordt 

behandeld, is een omvangrijke en invloedrijke groep van persoon‑

lijke medewerkers van de minister die als het ware een parallelle 

administratie vormt (Alen, 1995, p. 210). Het ministerieel kabinet 

vormt voor de betrokken minister een ‘braintrust’ die steun ver‑

strekt bij de politieke probleemontdekking en – formulering. Het 

begeleidt,  coördineert en innoveert. Het verzorgt tevens de ‘public 

relations’ en de contacten van de minister (Dewachter, 1995, p. 242). 

Een ministerieel kabinet heeft dus als private raad van de Minister 

politieke macht. Het zijn loyale soldaten of medestanders die hun 

expertise, netwerken en flexibiliteit als het ware ‘heroïsch’ omzetten 

in het door dik en dun verdedigen van hun Minister. De kabinets‑

leden zijn zich bewust van de in de tijd beperkte doortocht in de 

politieke tentakels van de macht. Het harde werken in een precair 

statuut wordt gecompenseerd daar ze kunnen functioneren als de 

echte spinnen in het web (Suetens en Walgrave, 194, p. 499‑528).

Onderzoeksrechter Ancia onderzocht verschillende pistes of hypo‑

thesen over de ware toedracht en mogelijke achtergronden voor 
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de moord. Deze gingen over passionele en/of wraakmotieven tot 

wapenhandel en milieudelicten. Uiteindelijk zou het ministerieel 

kabinet van Van der Biest één van de sleutels worden voor de oplos‑

sing van de moord. Corruptie lag aan de basis van deze politiek‑

georganiseerde misdaad. Van der Biest, wiens politieke zwakheid en 

(publieke) dronkenschap bijna iedereen bekend was, stelde al dan 

niet bewust op zijn ministerieel kabinet een aantal personeelsleden 

te werk die nauwe banden hadden met het criminele Italiaanse en 

Albanese milieu te Luik. Het betrof: de ex‑politieagent uit ‘Grâce‑

Hologne’, privésecretaris Richard Taxquet en de voormalig peniten‑

tiair beambte in de gevangenis te ‘Lantin’, chauffeur Pino di Mauro. 

André Cools had ontdekt dat misdaadgeld zou dienen om de verkie‑

zingscampagne van Van der Biest te financieren. Begin 1992 werd Di 

Mauro gearresteerd voor de verkoop van – door de Turks‑Albanese 

maffia – gestolen aandelen. Een auto van het ministerieel kabinet 

werd gebruikt bij de uitvoering van dit misdrijf (Vansevenant, 1993, 

p. 18‑25). Deze twee ‘cabinettards’ waren erin geslaagd Van der Biest 

professioneel te isoleren van zijn andere persoonlijke medewer‑

kers waardoor hun machtspositie op het ministerieel kabinet nog 

toenam (Carrozzo e.a., 1996, p. 35‑ 61). De aandelenzwendel zou 

later ook nog andere kabinetsleden voor de rechtbank brengen. Het 

betrof de kabinetschefs Lambert Verjus en Jacques Vandenbosch, 

de persverantwoordelijke Corinne Rulmont en de begrotingsdes‑

kundige Alain Jehay (Collette en Halleux, 1996, p. 267‑270). Van 

der Biest zou na zijn veroordeling, een procedure in beroep en een 

procedure voor het Hof van Cassatie een nieuw proces krijgen. De 

aanvankelijke opgelegde gevangenisstraf van twee jaar, waarvan 

acht maanden effectief, werd omgezet in een gevangenisstraf van 

één jaar voorwaardelijk en het verlies van zijn burger‑ en politieke 

rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledigheidshalve dient te worden verwezen naar het Assisen‑

proces te Luik. Advocaat‑generaal Marianne Lejeune opende haar 

requisitoir met het ‘Tu quoque, fili mi’. Van der Biest, die door zijn 

zelfmoord op 17 maart 2002 de grote afwezige was op het proces, 

werd algemeen beschouwd als de schuldige stiefzoon Brutus. Hij 

zou de opdracht voor de moord hebben gegeven. De PS‑politici 

keken toe, net als de destijds in Rome aanwezige senatoren. Op 

7 januari 2004 werden Taxquet en Di Mauro veroordeeld tot twintig 

jaar gevangenisstraf. De laatste had ook het moordwapen overhan‑

digd aan twee Tunesische huurmoordenaars. Hun getuigenis tegen 
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de herkende opdrachtgevers werd cruciaal en ze zouden hun eigen 

veroordeling in Tunesië tegemoet zien.

Tijdens het Assisenproces werd ook een aantal andere personen 

uit de Luiks‑Italiaanse criminele entourage veroordeeld (Coeck 

en Willems, 1994, p. 181). Ze waren allen in meer of mindere mate 

betrokken bij de rekrutering van de huurmoordenaars. In hun 

zoektocht naar potentiële huurmoordenaars werd eerst de Servische 

crimineel Arkan, de ‘roofkat’ oftewel Zeljka Raznjatovic (Cools, 

2007, p. 93), gecontacteerd. Na een ‘werkvergadering’ te Zaventem 

op 8 april 1991 werd er van een verdere samenwerking met hem 

afgezien. Di Mauro, Silvio de Benedectis, een oom van Taxquet, 

en diens kompaan Mauro de Santis, destijds ook betrokken in 

de aandelenzwendel, vonden de eisen van Arkans uit Nederland 

afkomstige afgevaardigden te duur. De Benedectis en De Santis 

werden vrijgesproken, ook al had de eerste gestolen paspoorten aan 

de huurmoordenaars bezorgd. Carlo Todarello, een bekende van 

Taxquet en ook betrokken bij de aandelenzwendel, werd veroordeeld 

tot vijf jaar gevangenisstraf. Solazzo Cosimo, een vriend van Di 

Mauro, verschafte dan weer onderdak aan de huurmoordenaars en 

werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Een zelfde straf 

kreeg Calogero Todarodie die hen in Sicilië rekruteerde. Domenico 

Castellino en Luigi Contrino kregen respectievelijk twintig jaar en 

zes jaar gevangenisstraf.

Oh dierbaar (corrupt) België en haar Agusta’s

België kent een opmerkelijke corruptie‑index. Talrijke corruptie‑

schandalen met in hoofdzaak sociaal‑ of christendemocratische 

politieke mandatarissen in de hoofdrol en hun toegang naar de 

openbare markt (Cools, 1999, p. 15) hebben gestalte gegeven aan de 

destijds door de latere eerste‑minister Guy Verhofstadt genoemde 

‘Belgische ziekte’ (Verhofstadt, 1997, p.44). Na de ‘RTT‑fraude’, de 

‘Ibramco‑affaire’, de ‘Beaulieu‑zaak’, de fraude met stadsmeubi‑

lair van ‘Decaux’ en de aanbesteding van parkeermeters te Luik is 

het vooral met de moord op André Cools geweest dat de Belgische 

burger heeft kunnen ‘genieten’ van een politieke thriller waarin cor‑

ruptie steeds de boventoon heeft gevoerd (Cools, 2001, p. 66‑68). De 

realiteit zou de roman ‘De Buik van de Walvis’ die handelt over de 

‘affaire’ overtreffen (De Decker, 1996).
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Het zouden uiteindelijk topfiguren uit de Waalse socialistische 

beweging, voormalig minister van Justitie en vice‑eerste‑minister 

Philippe Moureaux en de leider van de Luikse metaalvakbond 

Carol Gluza, zelf zijn die rechter Ancia en haar dossier ‘Dossier 

D/37.735 – Assassinat de M. André Cools, ministre d’Etat’ op een 

ander spoor zetten. In hun wens om de moordenaar(s) van André 

Cools te kennen, onthulden ze de smeergeldpiste van de toenmalige 

partijvoorzitter Guy Spitaels, minister van Defensie Guy Coëme en 

Waals minister Guy Mathot. Begin 1994 wordt hun parlementaire 

onschendbaarheid opgeheven (Vansevenant, 1994, p. 9) en verlaten 

deze ‘drie Guy’s’ het politiek toneel (Coeck en Willems, 1994, p. 187). 

Het Italiaanse ‘Agusta’ zou immers een helikoptercontract voor 

de aankoop van 46 stuks ten nadele van de ‘BK117’ van het Duitse 

‘Messerschmitt‑Bolkow‑Blohm’ en de ‘Ecureuil’ van het Franse 

‘Aérospatiale’, verzilverd hebben met een belangrijke som smeer‑

geld voor de PS. Een kabinetsmedewerker, Benoît Remiche, had het 

over een ‘socialistische maffia’ (Coeck en Willems, 1994, p. 186). 

Het waren een aantal ‘PS‑gezinde’ legerkolonels of de ‘socquettes 

rouges’, Guy Binet en later Armand Fourier, die de A109 van Agusta 

er wisten door te drukken, dit mede op aandringen van André Cools. 

George Cywie, zaakgelastigde van ‘Agusta’ in België, werd aange‑

houden en beschuldigd van actieve corruptie.

De Agusta‑corruptie werd een voor de onderzoekers essentiële 

piste om de moord op André Cools op te lossen. André Cools en 

zijn vertrouwenspersoon ter zake oud‑kolonel Jean Dubois, zagen 

destijds het smeergeld voor de partij zelf en de eventuele economi‑

sche compensaties voor de regio Luik (Carrozzo e.a., 1996, p. 81), 

in het bijzonder ten gunste van het bijna failliete computerbedrijf 

‘Trident’ aan hun neus voorbij gaan. Door nieuwe onderhande‑

lingen te voeren met Agusta, waar André Cools en zijn ‘Coolsiens’ 

werden buitengehouden, wisten vooral Coëme en Van der Biest het 

smeergeld en de compensaties te bemachtigen (Vansevenant, 1994, 

p. 33). André Cools voelde zich door hen bedrogen en dreigde deze 

corruptie te onthullen (Vansevenant, 1993, p. 26‑42).

Ook de Vlaamse socialisten ontsnapten de dans niet. De voormalige 

penningmeester van de Socialistische Partij (SP), Etienne Mangé, 

werd aangehouden en legde een bekentenis af. Hetzelfde gold voor 

de adjunct‑secretaris Luc Wallyn en voor Johan Delanghe, oud‑kabi‑

netschef van de toenmalige minister van Economische Zaken Willy 

Claes. Uiteindelijk zou blijken dat de toenmalige SP‑voorzitter Frank 
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Vandenbroucke opdracht zou hebben gegeven aan de genoemde 

Mangé om het van Agusta afkomstige smeergeld te ‘verbranden’ 

(Bats, 1995, p. 72). Het werd echter geïnvesteerd (Collette en Halleux, 

1996, 276‑286) en gebruikt om partijschulden af te betalen (Bats, 

1995, p. 64). Agusta‑zaakgelastigde Cywie zou meerdere malen 

trachten om Willy Claes in opspraak te brengen met een verwijzing 

naar de door Agusta voorgestelde compensatie‑investeringen in 

Vlaanderen. Mocht enkel Wallonië hier zijn voordeel bij halen, dan 

zou de Agusta‑aankoop misschien wel mislopen. Claes is echter 

altijd zijn rol in de Agusta‑corruptie blijven ontkennen (Vanseve‑

nant, 1994, p. 23‑27).

Bij monde van Jacques Velu, Procureur‑generaal bij het Hof van 

Cassatie, bevoegd voor misdrijven gepleegd door ministers in 

functie, wordt de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingelicht. Een 

Bijzondere Commissie van Kamerleden zal oordelen dat Coëme en 

Claes, na hen te hebben gehoord, het voorwerp dienen uit te maken 

van verder gerechtelijk onderzoek. Op 19 oktober 1994 beslist de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers in voltallige zitting dat Claes 

moet worden doorverwezen. Een dag later treedt hij af als secreta‑

ris‑generaal van de NAVO (Bats, 1995, p. 104‑122). Op 23 december 

1998 veroordeelt het Hof van Cassatie Claes, Coëme en Spitaels tot 

respectievelijk drie en twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf 

en een ontzetting voor een periode van vijf jaar uit elke openbare 

functie.

Een uitleiding

Vooreerst kan niet worden ontkend dat André Cools politieke, 

economische en sociale macht had en deze ook uitoefende via de 

geëigende, niet altijd transparante, kanalen. Los van enige per‑

soonlijke verrijking was het voor veel Belgische politieke partijen 

en mandatarissen destijds ‘bon ton’ om al dan niet van corruptie 

afkomstig smeergeld te gebruiken voor politieke machtsuitoefening. 

De moord op André Cools en de Agusta‑corruptie maken het duide‑

lijk dat ook de collusie met de georganiseerde misdaad, vooral met 

betrekking tot het ministerieel kabinet Van der Biest, aanwezig was. 

De aandelenzwendel, de corruptie en het zoeken naar en het gebrui‑

ken van huurmoordenaars hoeven geen verdere verklaring als 

fenomenen eigen aan de georganiseerde misdaad. Nochtans is het 
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opvallend dat de aandacht voor deze Belgische casuïstiek vooral in 

hoofde van de journalisten bestond en minder in hoofde van weten‑

schappelijk actieve criminologen.

De werking van een ministerieel kabinet, als de machtspolitieke 

‘place to be’ en een potentieel oord van collusie, heeft evenmin veel 

wetenschappelijke belangstelling gekend. De zogenoemde ‘Coperni‑

cus‑hervorming’ van de federale overheid in 2000, onder impuls van 

de paarsgroene federale regering Verhofstadt‑I, heeft de ministeriële 

kabinetten afgeschaft. Ze zijn nu vervangen door een ‘persoonlijk 

kabinet’, een cel beleidsvoorbereiding en een persoonlijk minis‑

terieel secretariaat (Van Hooland, 2003, p. 341), doch dit lijkt meer 

op louter een naamsverandering dan op een inhoudelijke breuk 

met het verleden (Hondeghem en Depré, 2005, p. 171). Ministeriële 

kabinetten zouden ook wat meer bestuurskundige en criminologi‑

sche aandacht mogen genieten. Ondanks een andere naam blijven 

het niet altijd even doorzichtige machtsbastions.

De moord op André Cools en de Agusta‑corruptie hebben ook 

partij politieke interesses opgewekt. Los van het destijds bij allen 

bestaande gevoel van verslagenheid (Bats, 1995, p. 13) is het toch 

vooral de partij Vlaams Belang geweest die de moord op André 

Cools en de Agusta‑corruptie politiek levend heeft gehouden. Deze 

extreem‑rechtse, Vlaams‑nationalistische partij heeft van haar 

strijd tegen het Waalse socialisme en de PS in het bijzonder nooit 

een geheim gemaakt. In één van hun recente politieke publicaties 

wordt de moord op André Cools nog steeds beschouwd als een 

beginpunt in de reeks schandalen die Wallonië en de PS zouden 

kenmerken (Vanhecke en De Man, 2007, p. 11) tot vandaag. Het 

koppelen van criminaliteit (De Gucht, 1999, p. 88), onveiligheid en 

vreemdelingen (Hebberecht, 2008, p. 215) op haar politieke agenda 

heeft deze partij geen electorale windeieren gelegd.

Kortom, als ‘vreemde buren’ (Eppink, 1998) hebben we hier een 

poging ondernomen om de moord op André Cools en de Agusta‑

corruptie onder een criminologische loep te leggen. Los van de 

criminologische en feitelijke beperkingen ter zake, kunnen we toch 

een zekere verwevenheid met de politiek‑georganiseerde misdaad 

ontdekken. Deze casuïstiek verdient zeker verdere aandacht, doch 

door zijn dood is het nooit mogelijk geweest André Cools als getuige 

te horen in het Agusta‑dossier (Vansevenant, 1994, p. 35). Een deel 

van de puzzel blijft onopgelost, ook voor een Belgische criminoloog.
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Misdaad en politiek in Rusland

D. Siegel*1

Traditioneel bestond in Rusland veel waardering voor de sociale 

bandieten uit de zestiende en zeventiende eeuw. Later, onder de 

sovjets, ontstond een ultiem geloof in de dappere politieke bandie‑

ten, beter bekend als revolutionairen. Daarbij waren er nog de vory 

v zakone en de gevangenen in de goelag. In deze bijdrage leg ik een 

verband tussen de politiek en misdaad in de sovjetperiode en post‑

sovjet‑Rusland. Om het optreden van de oude en nieuwe criminelen 

te begrijpen is begrip van de historische ontwikkeling van deze ver‑

houdingen onontbeerlijk.

Bandieten en bendes

De Russische geschiedenis van de georganiseerde misdaad van voor 

de Oktoberrevolutie in 1917 is vooral een geschiedenis van allerlei 

bandieten en bendes. Niet anders dan in vele Europese landen hing 

het ontstaan van de criminele groepen samen met de sociale om‑

standigheden en machtsverhoudingen binnen de staat. Sommige 

van de eerste bendes kwamen in verzet tegen de onrechtvaardigheid 

van de bestaande sociale orde en het politieke systeem, terwijl an‑

dere, vooral in de grote steden, zich alleen bezighielden met diefstal, 

fraude en overige kleine misdaad.

In het Rusland van de zestiende en zeventiende eeuw werd misda‑

digheid met name aan de Kozakken toegeschreven. De Kozakken 

vormden bendes uit ontsnapte horigen en voortvluchtige misdadi‑

gers en voerden opstanden aan tegen de grondbezitters en de lokale 

bojaren (adel). De bekendste leiders van de Donkozakken waren 

Stepan (Stenka) Razin en Jemeljan (Jemelka) Poegatsjov. Hoewel 

de Kozakken het gezag van de Russische tsaar erkenden, stonden 

ze de autoriteiten niet toe om weggelopen lijfeigenen op te pakken; 

* Prof. dr. Dina Siegel is als hoogleraar criminologie verbonden aan het Willem Pompe 
Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze bijdrage is 
deels gebaseerd op haar boek Russische bizniz (2005).
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en wanneer ze meenden dat de tsaren onrechtvaardig handelden, 

kwamen ze in opstand.

Net als haiduks in de Balkan of haidamaks in de Oekraïne werden de 

Kozakken verheerlijkt door de lokale boerenbevolking. De roman‑

tisering van de Russische sociale bandieten had alles te maken met 

de instabiele politieke en economische situatie. Zij boden de lokale 

bevolking alternatieven en rechtvaardigheid, wat de staat in die tijd 

niet bieden kon. Misdaad vooral geassocieerd met sociaal bandi‑

tisme werd beschouwd als legitiem boerenprotest.

Er waren echter ook stedelijke criminelen actief in Rusland, net als 

in de rest van Europa, die zich bezighielden met het zakkenrollen, 

het stelen uit winkels en huizen, het namaken van geld of oplichting 

bij gokspelen. Kenmerkend voor Russische criminelen was het 

gebruik van extreem geweld. Niet minder gewelddadig en wreed 

waren de strafmaatregelen van de autoriteiten. De geschiedenis van 

Rusland wordt geassocieerd met de ‘geschiedenis van de Russische 

bijl’.

Het verschil tussen de romantische bandieten op het platteland en 

de stedelijke criminelen wordt duidelijk door de idealisering van de 

eersten door het volk, terwijl de gewone boeven werden gehaat en 

gewantrouwd.

Vanaf de negentiende eeuw verschoof het zwaartepunt van de 

rebellie van het Russische platteland naar de grote steden en van de 

boeren naar de hogere klassen. Daartoe behoorden ook de deka-

bristy (officieren van het tsaristische leger, onder wie sommigen 

van de hoogste adellijke families). In 1864 onder tsaar Alexander de 

Tweede kwamen wettelijke hervormingen tot stand: de juryrecht‑

spraak werd geïntroduceerd, straffen als brandmerken en slagen 

met de knoet (zweep) werden uit het wetboek geschrapt. De nieuwe 

hervormingen en de snelle industrialisatie ondermijnden echter 

de macht van het tsaristische regime. Volgens Shelley (1981) ging 

misdaad in de negentiende en twintigste eeuw samen met moder‑

nisering. In het begin van de twintigste eeuw werd een strijd om de 

politieke macht uitgevochten.

Sovjets en criminelen

De socialistische regering van de twintigste eeuw heeft alles in het 

werk gezet om het gezag van de staat uit te bouwen, maar slaagde 



72 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 3, 2009

er niet in om de georganiseerde misdaad uit te bannen. Een van de 

oorzaken was dat de meeste revolutionaire leiders van de Sovjet‑

Unie hun carrière waren begonnen als gewone criminelen. Hun 

activiteiten leken sprekend op die van de sociale bandieten uit 

de voorgaande perioden: smokkel, gewapende overvallen, ver‑

valsingen, enzovoort. Jozef Stalin was zelf betrokken bij diverse 

roofovervallen, inclusief de bekende bankroof in Tiflis, de hoofdstad 

van Georgië in 1907. Zoals bij de boerenbendes uit eerdere eeuwen 

ging het ook hier om een combinatie van crimineel en politiek ver‑

zet.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de 

Russische misdaad was de algehele amnestie die werd uitgevaardigd 

door de voorlopige regering in maart 1917. Duizenden criminelen 

werden vrijgelaten (Gurov, 1995; Dixelius en Konstantinov, 1995). De 

sovjets rekruteerden vele criminelen voor hun leger en gebruikten 

hen om andere boeven te bevechten. Er ontstonden verschillende 

types professionele criminelen. Zo waren er de hoogopgeleide, 

talentvolle, ideologisch geïnspireerde mensen, die hun activiteiten 

als een vorm van sociaal protest beschouwden. Ze legden het accent 

op tradities en discipline. In de onderwereld werden ze belaja kost 

(wit bot) genoemd, omdat men meende dat ze van hogere afkomst 

waren. Er waren ook criminelen die na 1917 in de rangen van Tsjeka 

(de Bijzondere Commissie ter bestrijding van contrarevolutie, 

sabotage en speculatie) en de Communistische Partij werden opge‑

nomen. Het sovjetregime had bijzondere eenheden opgericht om 

speciale ‘geheime opdrachten’ uit te voeren, zoals liquidaties van 

oppositieleiders en dissidenten binnen en buiten de Sovjet‑Unie: het 

fenomeen dat in de criminologie bekendstaat als een ‘staatsbende’ 

(Bovenkerk en Yesilgoz, 1998, p. 253).

Na de Oktoberrevolutie in 1917 werden vele oppositieleiders en 

Kozakken vermoord en duizenden boeren naar Siberië gestuurd. 

Alle vijanden van de revolutie werden als criminelen bestempeld en 

geëxecuteerd.

In deze periode werd misdaad als een politieke kwestie gezien. 

Het staatsapparaat was in handen van de partij, openlijke kri‑

tiek bestond niet meer, en iedereen liep de kans om plotseling als 

‘contrarevolutionair’ of ‘staatsvijand’ te worden aangegeven. De 

ideologische rechtvaardiging van moord en roof luidde dat derge‑

lijke daden waren geoorloofd ‘in de naam van het Moederland en de 

Partij’. Deze extreme repressieve methoden bereikten in de sovjet‑
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periode een hoogtepunt. Nooit in de Russische geschiedenis werd de 

doodstraf zo veelvuldig toegepast als onder de sovjets.

Vory v zakone

Dissidenten en politieke gevangenen werden in de goelag (een net‑

werk van strafkampen) geconfronteerd met een andere soort van 

gedetineerden, de vory v zakone. Vor betekent letterlijk een dief, 

iemand die steelt, maar in Rusland is het een concept geworden: 

 crimineel ‘on the fringes of the rules of law’ (Gilinskiy en Kost‑

jukovsky, 2004, p. 191). Zakon betekent een wet, maar in combinatie 

met vor is het een code van ongeschreven gedragsregels.

In de jaren dertig benadrukte de code de neutrale status van vory, 

het zogenoemde ‘niet‑politieke’ verzet tegen de sovjetstaat, wat 

neerkwam op geen werk verrichten in de maatschappij of het leger 

en geen medewerking verlenen aan het juridische systeem als 

slachtoffer of als getuige. De code stond voor bepaalde concrete 

gedragsregels, discipline en straffen, leiderschap en financiële 

status. Het verblijf in gevangenissen en strafkampen werd opgevat 

als een belangrijke bijdrage aan de status en opleiding van crimi‑

nelen. Het goelagsysteem bleek ideaal voor de verspreiding van 

de regels en rituelen, voor het leggen van nieuwe contacten, het 

uitwisselen van ervaringen en vooral voor sociale controle. Vory v 

zakone hielden elkaar voortdurend in de gaten en waren tot in detail 

op de hoogte van het leven van hun kompanen binnen en buiten de 

gevangenis. Een vor werd meestal in de gevangenis ingewijd. Twee 

of drie vory moesten hem voordragen en werden vanaf dat moment 

verantwoordelijk voor zijn gedrag, en vooral voor zijn loyaliteit aan 

de vorovskaya ideja (het dievenidee) en de code. Het ritueel hield 

in het afleggen van een eed en tatoeëring. De tatoeages werden een 

clandestiene taal binnen de criminele wereld.

Sommige rituelen en principes zijn te vergelijken met de andere 

maffia’s, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Siciliaanse maffia 

waren de Russische criminele groepen niet gebonden aan familie‑

trouw: van nieuwkomers werd zelfs geëist dat ze afstand namen van 

ouders en andere familieleden. De code verbood vory v zakone ook 

te trouwen.

Volgens sommige bronnen is de herkomst van vory v zakone te 

vinden in het tsaristische Rusland, in de staryi blagorodnyi vorovs-

koyi mir, ‘de oude nobele dievenwereld’ (Rossi, 1989). In de tweede 
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helft van de negentiende eeuw stonden de broederschappen van 

de vory in Rusland bekend als artelei (gilden). Dit waren criminele 

groepen die doorgaans met de andere arteli concurreerden. Aan het 

begin van de twintigste eeuw waren er twee belangrijke criminele 

kampen: de ‘oude stijl’‑oerki en ‑vozjaki (bendeleiders) en de nieuwe 

misdaadbazen (zhigany), die hun activiteit als een vorm van sociaal 

protest zagen. Maar het was het goelagsysteem, zoals zich dat vanaf 

de jaren twintig ontwikkelde, dat ten grondslag lag aan de opkomst 

van de vory v zakone. Dit systeem is gedetailleerd beschreven en 

besproken in Solzhenitsyns Goelag archipel (1974) en Shalamovs 

Kolyma tales (1994). Dieven en moordenaars leefden in de kampen 

naast politieke en religieuze dissidenten in de buitengewoon zware 

omstandigheden, onder vernederingen en fysieke en geestelijke 

verloedering. Vaak werden de criminelen gebruikt om politieke 

gevangenen af te persen, te martelen en zelfs te liquideren.

Sucja voina

In de geschiedenis van de Russische onderwereld vormt de zoge‑

heten sucja voina (letterlijk: tevenoorlog) een tekenend voorbeeld 

van de verhoudingen tussen de sovjetautoriteiten en criminelen. De 

routine van het dagelijks leven in de goelag werd in 1941 verstoord 

door de ‘Grote Patriottische Oorlog’ tegen de nazi’s. In het begin 

van de oorlog, toen de Duitsers erin slaagden snel achter elkaar 

sovjetsteden te veroveren, besloot de overheid de gedetineerden 

een aanbod te doen: naar het front gaan om hun ‘fouten met eigen 

bloed te zuiveren’. Dit aanbod gold echter alleen voor de criminelen, 

en niet voor de politieke gevangenen, omdat die niet betrouwbaar 

genoeg werden geacht om in het sovjetleger te vechten. Voor de 

professionele criminelen was er geen keuze: volgens de code moch‑

ten ze niet meevechten in de oorlog. Toch kozen velen ervoor om 

naar het front te gaan, vooral om de ellende van de strafkampen 

te ontvluchten. Ze werden echter na de oorlog niet als helden in de 

maatschappij ontvangen en bleven een stigma van ex‑crimineel 

dragen. Het betekende dat ze geen huis of werk konden vinden en 

geen enkele aanspraak op staatsuitkeringen konden maken. Velen 

eindigden weer in de gevangenis. Maar daar werden ze nu gezien als 

verraders (suki: teven). In de naoorlogse jaren kwam de sucja voina 

binnen de goelag tot een uitbarsting, tussen de vory die de code 

respecteerden. en de verraders. De goelagautoriteiten besloten om 
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zich niet te bemoeien met het conflict, in hoop dat velen van de vory 

in de onderlinge oorlog zouden worden vermoord. De oorlog duurde 

tot 1953, tot de dood van Stalin. En bij een nieuwe algehele amnestie 

werden vele criminelen uit beide categorieën vrijgelaten (Shalamov, 

1994; Gilinskiy en Kostjukovsky, 2004).

Aan de ene kant maakten de sovjets gebruik van de vory om andere 

criminelen te bestrijden, maar aan de andere kant waren ze niet 

bereid om hen te belonen voor hun aandeel in de oorlog door ze een 

positie in de maatschappij te gunnen, wanneer ze de andere vory 

‘verraadden’ of zelfs uit de onderwereld wilden stappen. Net als 

de Russische tsaren, die evenmin altijd dezelfde positie innamen 

tegenover sociale bandieten, maakten ook de sovjets in tijden van 

oorlog gebruik van de diensten van criminelen, terwijl ze hen op 

andere momenten buiten de wet stelden en gevangenzetten. Dat 

veranderde veertig jaar later met de hervormingen en de val van het 

communisme.

De nieuwe vory

Met de hervormingen van Gorbatsjov eind jaren tachtig veranderde 

ook de traditionele vorovskoj mir. In 1999 waren er in de voor‑

malige Sovjet‑Unie rond achthonderd vory v zakone, van wie bijna 

de helft alleen in Rusland (Varese, 2001, p. 168). De nieuwe moge‑

lijkheden die de hervormingsperiode bood, lokten veel ‘gewone’ 

criminelen naar de ‘respectabele’ positie van de vory. De nieuwe 

criminelen hadden genoeg geld om deze positie te kopen. Het tarief  

voor het inwijdingsritueel om vor te worden bedroeg ongeveer 

150.000 dollar. Maar toen de titel ‘vor’ te koop werd, begon ook een 

devaluatie van zijn gezag. Bovendien ontstonden in de Gorbatsjov‑

periode duizenden straatbendes die geen code of hiërarchie van 

de sovjetgevangenissen kenden en respecteerden. In de context 

van hervormingen en privatisering werden de nieuwe criminelen 

snel rijk. Sommige vory zagen nieuwe businesskansen, kochten 

onroerend goed, uitgeverijen en schepen. De meest succesvolle cri‑

minelen raakten betrokken bij de ‘beschermingsindustrie’, waarbij 

extreem geweld een cruciale rol speelt (Volkov, 2002).

De ‘beschermingsbusiness’ ontwikkelde zich in een periode waarin 

de overheid niet in staat was om te zorgen voor economische en 

politieke orde. Er ontwikkelde zich een krysja‑(dak)systeem, dat wil 
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zeggen: bescherming door een criminele organisatie. Tot op heden 

speelt het krysja‑model een belangrijke rol in Rusland. Het komt 

neer op bescherming tegen rivaliserende criminelen en potentiële 

concurrenten. Varese geeft verschillende voorbeelden waarin 

zakenlieden, ook uit het buitenland, het advies krijgen een goed 

‘dak’ te verwerven om succes in zaken te garanderen (Varese, 2001).

Shelley schrijft in haar analyse van de postsovjet georganiseerde 

misdaad:

‘In many countries there is a greater distinction between organized crime 

groups and the state. Criminals are clearly identified as underworld figures. In 

Russia, however, government officials provide a krysha for crime groups and 

license the private protection firms staffed by criminals which “protect” citizens 

from organized crime. Some police officials are even leading members of crime 

groups.’ (Shelley, 2004, p. 566)

De georganiseerde misdaad bood mogelijkheden die de zwakke 

en corrupte centrale overheid niet kon bieden. Afpersing werd in 

Rusland een manier om het economische leven te reguleren.

Toen de Sovjet‑Unie uiteenviel, verkeerden de veiligheidsdiensten 

en de strijdkrachten in verwarring. Gebrekkige technologie maakte 

het lastig de beweging van kapitaal, goederen en diensten te volgen. 

De communistische partij had niet langer het monopolie over 

staatsfondsen. De topfunctionarissen en hoge ambtenaren grepen 

hun kans. Privatizatsia (privatisering) werd in feite een prichva-

tizatsia (graaien). Ongecontroleerde privatisering leidde ertoe 

dat waardevolle bezittingen in Rusland voor belachelijke prijzen 

werden verkocht aan personen met geld en macht. In deze periode 

van chaotische privatisering, corruptie en een instabiele politieke 

situatie ontstond in Rusland in de jaren negentig de klasse van de 

ultrarijke ‘oligarchen’. In de periode 1991‑1997 had de Russische 

staat bijna geen controle over de economie en de samenleving en 

bestond weinig onderscheid tussen moreel en immoreel. Boven‑

dien leidde de omslag van ‘illegaal’ naar ‘legaal’ in de eerste jaren 

van hervormingen tot de complete desoriëntatie van miljoenen 

post‑Sovjetburgers. Een driezijdige piramide, samengesteld uit 

overheidsfunctionarissen, oligarchen (en andere rijke zakenlui) en 

nieuwe criminele leiders bepaalde het rechtsstelsel van het nieuwe 

Rusland. De vage grenzen tussen de oude en nieuwe wetten in de 

periode van sociaaleconomische crisis in de jaren negentig maakten 
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het moeilijk om het juridische kader vast te stellen waarbinnen hun 

criminele daden konden worden bewezen.

Onder president Poetin veranderden de verhoudingen tussen de oli‑

garchen en de overheid. Vooral de bemoeienis van de economische 

elite met zijn politiek werd niet op prijs gesteld. Poetin probeerde 

de macht van de overheid te herstellen door sommige oligarchen 

te dwingen in ballingschap te gaan of hen voor de rechter te slepen 

en zich te laten terugtrekken (in ballingschap of in de gevangenis). 

Ook het prestige en de macht van de Russische veiligheidsdiensten 

stonden hoog op de agenda van Poetin. Als reactie begonnen de 

oligarchen de diensten van de nieuwe FSB‑mensen (de voormalige 

KGB) te gebruiken, maar ook van de grote criminele groeperingen. 

Hoe rijker de oligarch, des te groter en sterker is zijn krysha.

Nexus politiek‑georganiseerde misdaad in Rusland

‘A pact between fragments of the political elite and established 

criminal organizations could be in the interests of both’ (Varese, 

2001, p. 180). Politieke en criminele leiders kunnen bepaalde regels 

afspreken om stabiliteit in de onderwereld te garanderen; ze kunnen 

ook gezamenlijke ‘strijd tegen terroristen’ (bijvoorbeeld Tsjetsjenen) 

voeren. In de voormalige sovjetrepublieken Georgië en Armenië 

drongen criminele bazen door tot op het hoogste niveau, waarbij ze 

ministersposten bekleedden en andere hoge regeringsposities. Zo 

kon in Georgië een onderwereldmiljonair de functie van minister 

van Lichte Industrie kopen. Corruptie, protectie en intimidatie spe‑

len dan een grote rol en betrokkenheid van criminele organisaties is 

onvermijdelijk.

De hedendaagse georganiseerde misdaad in Rusland probeert 

soms met succes invloed uit te oefenen op de Russische politiek 

door het penetreren in overheidsorganen. Veel vory en avtoriteti 

worden gekozen in federale en regionale instanties. Dit gebeurt door 

middel van lobbying en omkoping van overheidsfunctionarissen 

op alle niveaus en door financiering van verkiezingscampagnes 

van politici. Eenmaal gekozen blijven deze politici opereren onder 

de invloed en controle van de criminele organisaties (Gilinskiy en 

Kostjukovsky, 2004, p. 200).

Criminelen investeren miljoenen euro’s om hun leiders in politieke 

structuren te krijgen. Criminele organisaties rekruteren vandaag de 
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dag niet de ‘sterksten’, maar de ‘slimsten’: economisten, advocaten, 

managers. ‘Being engaged in real estate, thieves’ lieutenants now 

involve departments of passport and visa services and local police 

in their criminal networks’ (Cheloukhine, 2008, p. 371). Een van 

de ‘godfathers’ van de Russische maffia, Semion Mogilevitsj (alias 

‘Seva’, ‘Slimme Baas’ en Brainy Don), staat bekend als een maffia‑

baas die zich omringt met getrainde vakmensen en zich bezighoudt 

met geraffineerde criminele operaties als computermisdaad, finan‑

ciële fraude en kunstfraude. Zelf heeft hij een master in de economie 

aan de Universiteit van Lviv (Oekraïne). In de onderwereld staat hij 

hoog in aanzien door zijn kennis van het bedrijven van internatio‑

nale handel en zijn goede contacten met verschillende politici in de 

wereld.

Tot slot

Misdaad en politiek zijn in de Sovjet‑Unie en in het moderne Rus‑

land niet uit elkaar te houden. De wortels van deze verhouding zijn 

te vinden in de geschiedenis van de criminaliteit in de zestiende 

en zeventiende eeuw. Er was altijd een interactie tussen de georga‑

niseerde misdaad en de Russische heersers. Maar nooit werd het 

verband zo sterk als na de hervormingen van Gorbatsjov en de ont‑

wikkeling van de Russische variant van het kapitalisme.

De georganiseerde misdaad maakte gebruik van de onzekerheid 

en chaos waar het zakendoen betrof. De oude bureaucraten en 

officieren van de KGB werden ondernemers, maar ook vory v zakone 

en andere criminelen gingen in zaken.

Het aanzien van de oude vory heden ten dage wordt niet bepaald 

door hun tatoeages en gevangenisstraffen, maar door hun successen 

in internationale business, hun samenwerking met de bovenwereld 

en door hun positie in de Russische politiek.

Literatuur

Bovenkerk, F., Y. Yesilgoz
De maffia van Turkije

Amsterdam, Meulenhoff/Kritak, 

1998

Cheloukhine, S.
The roots of Russian organized 

crime: the old-fashioned 

professionals to the organized 

criminal groups of today



79Misdaad en politiek in Rusland

Crime, Law and Social Change, 

nr. 50, 2008, p. 353‑374

Dixelius, M., A. Konstantinov
Prestupnyi mir rossii

St. Petersburg, Bibliopolis, 1995

Gilinskiy, Y., Y. Kostjukovsky
From thievish cartel to criminal 

corporation: the history of 

organized crime in Russia

In: C. Fijnaut en L. Paoli (red.), 

Organized crime in Europe, 

Dordrecht, Springer, 2004, 

p. 181‑202

Gurov, A.
Krasnaya mafia

Moskou, Samozvet, 1995

Rossi, J.
The gulag handbook

New York, Paragon House, 1989

Rawlinson, P.
Russian organized crime. A brief 

history

In: P. Williams (red.), Russian 

organized crime. The new 

threat?, Londen, Frank Cass, 

1997, p. 28‑52

Shalamov, V.
Kolyma tales

Londen, Penguin Books, 1994

Shelley, L.
Crime and modernisation

Carbondale/Edwardsville, 

Southern Illinois University 

Press, 1981

Shelley, L.
Contemporary Russian organized 

crime: embedded in Russian 

society

In: C. Fijnaut en L. Paoli (red.), 

Organized crime in Europe, 

Dordrecht, Springer, 2004, 

p. 563‑584

Siegel, D.
Russische bizniz

Amsterdam, Meulenhoff, 2005

Solzhenitsyn, A.
The gulag archipelago 1918-1956

Glasgow, Collins/Fontana, 1974

Varese, F.
The Russian mafia

Oxford, Oxford University Press, 

2001

Volkov, V.
Violent entrepreneurs. The use 

of force in the making of Russian 

capitalism

Ithaca/Londen, Cornell 

University Press, 2002



80

Georganiseerde misdaad, 
corruptie en politiek in Bulgarije

P. Gounev en T. Bezlov*

Corruptie is voor de georganiseerde misdaad in Bulgarije sinds de 

jaren negentig het belangrijkste instrument om tot in de hoogste 

niveaus van het staatsapparaat te infiltreren.

Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als ‘state capture’. Ver‑

scheidene internationale indexen voor corruptie en georganiseerde 

misdaad plaatsen Bulgarije dan ook onder aan de lijst van Europese 

lidstaten als het slechtst scorende land op deze punten.1 Recente 

onderzoeken hebben aangetoond dat oligarchische structuren die 

gelieerd zijn aan de georganiseerde misdaad, krachtige invloed blij‑

ven uitoefenen op het politieke en economische leven (CSD, 2007).

Zowel corruptie als georganiseerde misdaad geniet al enige tijd 

aandacht van academici en beleidsmakers. Dat kan echter niet 

worden gezegd van het verband tussen deze twee fenomenen. In 

tegenstelling tot de Verenigde Staten en Latijns‑Amerika, waar 

de corrumperende invloed van de georganiseerde misdaad veel 

aandacht heeft gekregen, is in Europa weinig empirisch onderzoek 

uitgevoerd – met uitzondering van Italië (bijvoorbeeld Della Porta 

en Vannucci, 1999; Paoli, 2003). Verschillende auteurs hebben zich 

dan ook beklaagd over het ontbreken van empirische bewijzen 

(Europese Commissie, 2008; Beare, 1997). De rapporten van Europol 

(OCTA‑rapporten 2007; 2008) behoren tot de weinige pogingen om 

tot een meer theoretische typologie te komen van het gebruik van 

corruptie door de georganiseerde misdaad. In deze rapporten wordt 

uiteengezet dat de factoren die het gebruik van corruptie bepalen, 

bestaan uit de groepsstructuur, de internationale dimensie en het 

criminaliteitstype van de groep. Deze factoren zijn van invloed 

* Philip Gounev (philip.gounev@online.bg) en Tihomir Bezlov (tiho@online.bg) zijn 
respectievelijk als research fellow en senior analyst verbonden aan het Center for the 
Study of Democracy in Londen. De auteurs bedanken Ruth van Leeuwen voor de verta-
ling van dit artikel en voor haar bijdrage aan het onderzoek.

1 Voorbeelden zijn World Economic Forum (2001-2009) en Merchant International Group 
(2000-2006).
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op de behoefte en haalbaarheid van het gebruik van corruptie en 

andere beïnvloeding.

Academische deskundigen zijn meestal simpelweg uitgegaan van 

een verband tussen de verschijnselen of hebben zich slechts gericht 

op het verstrekken van statistisch (Buscaglia en Van Dijk, 2003) 

of zuiver theoretisch bewijs (Kugler, Verdier e.a., 2005; Garoupa, 

2000). Maar in Europa, en vooral Oost‑Europa, is weinig empirisch 

onderzoek gewijd aan de vraag hoe en wanneer de georganiseerde 

criminele netwerken of groepen kiezen voor corruptie. De pogingen 

van sommige auteurs, zoals die van Holmes (2007), om inzicht te 

krijgen in de oorzaken van de symbiose tussen corruptie en georga‑

niseerde misdaad in Oost‑Europa, hebben weinig inzicht opgele‑

verd. Dit komt enerzijds doordat weinig gebruik werd gemaakt van 

empirisch bewijs, en anderzijds doordat de auteurs zich beperkten 

tot een algemene uitleg over corruptie en georganiseerde crimina‑

liteit (‘de communistische erfenis’, ‘het neoliberale klimaat’). Geen 

van hen maakte gewag van het bestaan van een relatie tussen de 

twee fenomenen.

Er zijn verschillende manieren waarop het verband tussen corruptie 

en georganiseerde misdaad zou kunnen worden geanalyseerd. Een 

verticale aanpak kan het gebruik analyseren van corruptie in illegale 

markten (drugs, seksindustrie, autodiefstal). Een horizontale bena‑

dering kan inzicht geven in de verschillende institutionele niveaus 

waarin corruptie plaatsvindt (zie figuur 1 verderop in het artikel). 

Zo zou op het laagste niveau een dergelijke analyse inhouden dat 

men kijkt hoe drugsdealers of pooiers gebruikmaken van corrupte 

laaggeplaatste politiefunctionarissen, of wat voor tussenpersonen 

ze zouden kunnen gebruiken, zoals advocaten; of hoe grensover‑

schrijdende mensenhandelaars (zogenoemde ‘trekezels’) omgaan 

met de douanediensten. Vergelijkbare verbanden kunnen worden 

gelegd tussen de midden‑ en hogere niveaus van criminele orga‑

nisaties en publieke en private instellingen. Een derde aanpak zou 

kunnen bestaan uit de analyse van de verschillende beroepsgroepen 

waar de georganiseerde misdaad zich specifiek op richt: douaniers, 

belastingambtenaren, gemeentelijk administratiepersoneel, politici, 

enzovoort. De dreigingevaluatierapporten van Europol (OCTA, 

2007; 2008) gebruiken echter nog een andere aanpak door het ‘type 

criminele groep’ als analyse‑eenheid te nemen. Op die manier wordt 

gekeken hoe ‘inheemse’, ‘uitheemse’ (ten opzichte van de EU) en 

‘intermediaire groepen’ verschillen in hun gebruik van corruptie.
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Criminele carrières

Hoewel we in het voorgaande misschien de indruk hebben gegeven 

een uitgebreid onderzoek te zullen presenteren, zal in deze bijdrage 

een ‘casestudy’ centraal staan, die gebaseerd is op de analyse van 

een criminele carrière. Onze benadering is enigszins vergelijk‑

baar met die van Europol, hoewel de OCTA‑typologie grotendeels 

ontoereikend is voor de Bulgaarse realiteit, aangezien niet‑

Bulgaarse groepen slechts marginale invloed uitoefenen. In plaats 

daarvan hebben we besloten te kijken naar een bepaalde categorie 

van criminele netwerken, waarvan de unieke achtergrond van de 

actoren – een verleden bij de politie en de veiligheidsdiensten – hen 

in staat stelt op een unieke manier gebruik te maken van corruptie. 

Kleemans en De Poot (2008) onderstreepten al eerder het belang 

van de professionele achtergrond en van sociale banden, die samen 

de ‘sociale gelegenheidsstructuur’ vormen voor een succesvolle 

carrière in de georganiseerde misdaad. Deze bijdrage illustreert 

weliswaar een andere professionele achtergrond dan die Kleemans 

en De Poot geanalyseerd hebben, maar die desalniettemin erg 

relevant is voor Oost‑Europa.

Deze casus laat zien hoe een bepaalde criminele groep corruptie 

gebruikte als middel in verschillende stadia van zijn ontwikke‑

ling – van lower-level racketeers tot regionale oligarchen. Door deze 

casus kan men inzien uit wat voor uiteenlopende tactieken crimi‑

nele groepen met een vergelijkbare achtergrond kunnen kiezen. In 

verscheidene studies is al veel empirisch bewijsmateriaal verzameld 

over de specifieke criminele praktijken waar deze groepen zich mee 

bezighouden: geneesmiddelendistributie (CSD, 2003; Bezlov e.a., 

2007), afpersing (Gounev, 2006), smokkel (CSD, 2004b) en politie‑

corruptie (CSD, 2004a, p. 7‑8, 2006a, 2006b).

Deze bijdrage richt zich op de manieren waarop de georganiseerde 

misdaad in Bulgarije gebruikmaakt van politieke corruptie om haar 

doelen te bereiken, en richt zich daarbij met name op structuren die 

gecontroleerd worden door voormalige veiligheidsdienstfunctio‑

narissen. Elders (Bezlov e.a., 2007, p. 13) hebben wij uitgelegd wat 

de drie voornaamste categorieën van georganiseerde misdaad in 

Bulgarije zijn, te weten:

1. gewelddadige ondernemers – voornamelijk voormalige atleten en 

veiligheidsdienstfunctionarissen;
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2. extreme risico‑ondernemers, grijzemarktondernemers en zaken‑

lieden met internationale bekendheid (de laatste twee genoten 

deze positie al tijdens het communisme); en

3. oligarchen – voormalige veiligheidsdienstfunctionarissen, partij‑

leiders en de economische elite van het communistische tijdperk.

In deze bijdrage zal eerst de historische verbinding tussen veilig‑

heidsdiensten en de georganiseerde misdaad worden beschreven. 

Vervolgens zal een korte typologie worden gegeven van de verschil‑

lende manieren waarop de georganiseerde misdaad corruptie 

gebruikt als middel. Hierop volgt een analyse van de case study die 

gebaseerd is op een reeks schandalen die plaatsvonden in 2008 in 

Bulgarije. Deze schandalen leidden tot het aftreden van de minister 

van Binnenlandse Zaken en tot verschillende arrestaties en ontsla‑

gen van verscheidene hooggeplaatste rechtshandhavingsfunctiona‑

rissen. De casus geeft daarmee een weergave van de verschillende 

aspecten van corruptie, van het hoogste (politieke) tot het wijdver‑

breide lokale niveau, en laat bovendien zien hoe twee ‘klassieke 

gewelddadige ondernemers’ transformeerden in lokale oligarchen 

en hoe zij de vormen van corruptie daarbij steeds aanpasten.

Historische wortels

Voor het verkrijgen van inzicht in de factoren die leidden tot de 

betrok kenheid van voormalige veiligheidsagenten bij georgani‑

seerde misdaadnetwerken, is het nodig enige kennis te hebben over 

de voorgeschiedenis. Daarom is een kort historisch overzicht op zijn 

plaats.

De politieke hervormingen in Bulgarije na 1989 werden gevolgd door 

de transformatie van het voormalige Staatsveiligheidcomité (SVC, 

de Bulgaarse equivalent van de KGB). Afgezien van de structurele 

hervormingen werden aanzienlijke personeelsbezuinigingen 

doorgevoerd op alle niveaus van het SVC. Hierdoor werd tussen 1989 

en 1991 meer dan de helft van het personeel ontslagen, waarvan het 

merendeel afkomstig was van de politieke politie en de Technolo‑

gische en Wetenschappelijke Inlichtingendienst (TWI). Een extra 

aderlating volgde bij de herstructurering van 1991‑1992, die werd 

uitgevoerd door de eerste niet‑communistische regering. In deze 

twee ontslaggolven werden in totaal 12.000 tot 14.000 ambtenaren 
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in de veiligheidssector afgevloeid. Onder leiding van opeenvolgende 

regeringen vielen in de jaren erna nog eens 10.000 ontslagen bij 

de politie. Dit viel samen met de sanering van het leger, dat tus‑

sen 1989 en 2006 zijn omvang verminderde van bijna 250.000 naar 

38.000 man.

De meerderheid van het ontslagen personeel behield haar per‑

soonlijke relaties met individuen binnen het systeem. Er waren vier 

hoofdmodellen voor inkomstenverwerving voor criminelen in de 

jaren negentig; in al deze modellen waren voormalig veiligheids‑

dienstpersoneel en zijn relaties met rechtshandhavingsfunctiona‑

rissen instrumenteel:

1. De schendingen van het Joegoslavië‑embargo: het smokkelen 

van goederen naar het voormalige Joegoslavië was enorm winst‑

gevend tussen 1992 en 1996. Vergelijkbaar met de Drooglegging 

in de Verenigde Staten gaf het verbod een enorme impuls aan 

het ontstaan van georganiseerde misdaad in Bulgarije. Connec‑

ties met de douane of het leger werden uitgebuit: de voormalige 

officieren die een eigen bedrijf hadden, of die nu werkten bij de 

grote privébedrijven die zich bezighielden met smokkel (zoals 

Multigroup en Litex), werden beschermd. Maar het ging niet 

alleen om grenswachters: functionarissen van elk niveau en van 

alle gerelateerde veiligheids‑ en inlichtingendiensten werden 

om gekocht (onder andere de Nationale Veiligheidsdienst (NVD) 

en de Nationale Dienst ter Bestrijding van de Georganiseerde 

Misdaad (NDBGM)).

2. Afpersing en ‘racketeering’: het gebrek aan staatsbescherming en 

juridische contractbescherming in het zakenleven leidde tot de 

stijging van privébeveiligingsbedrijven (voornamelijk opgericht 

door ontslagen veiligheidsdienstfunctionarissen, onder wie velen 

zich in economisch zwaar weer bevonden). Veel van deze bedrij‑

ven waren op den duur betrokken bij illegale schuldinning of bij 

‘beschermingssystemen’. Nadat deze bedrijven in 1994 verboden 

werden, transformeerden ze in ‘verzekeringsbedrijven’. Hun 

afpersingspraktijken namen echter een nog grotere omvang aan 

(CSD, 2004b; Tzvetkova, 2008; Gounev, 2006).

3. Consumentengoederensmokkel: de grensoverschrijdende smok‑

kel van legale en illegale goederen was de grootste bron van 

inkomsten voor criminele groepen tussen 2002 en 2005. Voor‑

malige veiligheidsdienstfunctionarissen (met name die van de 

TWI) gebruikten hun connecties met buitenlandse handels‑
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bedrijven en politiediensten om de smokkelkanalen veilig te 

 stellen (CSD, 2004b).

4. Illegale markten (drugs, autodiefstal, prostitutie): voormalige vei‑

ligheidsdienstfunctionarissen gebruikten hun oude connecties 

bij de politie of de National Service Combating Organised Crime 

(NSCOC) om hun illegale markten te beschermen. Het beste voor‑

beeld hiervan vormt waarschijnlijk een onderzoek uit 2005 naar 

de drugsmarkt in Bulgarije, waarin een bijna perfecte overlap 

werd gevonden tussen de grenzen van de politiedistricten van 

Sofia en de grenzen van de afzonderlijke drugsdistributiezones 

die in handen waren van voormalige veiligheidsbeambten (CSD, 

2004c).

De casus van de gebroeders Galev, die we hierna zullen behandelen, 

bevat alle vier historische vormen van criminele activiteiten. Om 

het beknopt te houden richten we ons alleen op de meest recente 

geschiedenis.

Het schandaal van de gebroeders Galev

Het schandaal rond de ‘gebroeders Galev’2 begon in maart 2008, 

toen Atanas Atanasov, een parlementslid en voormalig NVD‑hoofd, 

aan de hoofdofficier van justitie politiegeregistreerde transcripten 

voorlegde (en vervolgens naar de pers lekte) van de gesprekken tus‑

sen grote alcoholproducenten en Ivan Ivanov, het adjunct‑hoofd van 

de NDBGM. De transcripten gaven duidelijk aan dat Ivanov betrok‑

ken was bij corruptie en medeplichtig was aan de accijnsontduiking 

door deze bedrijven. Ivanov bood bescherming aan deze zwendel en 

illegale productiepraktijken. In de parlementaire zitting die volgde, 

onthulde het hoofd van de Douane Administratie een aantal ver‑

schillende zwendelpraktijken in verband met illegale productie en 

smokkel. Hij droeg bewijs aan waaruit bleek dat ongeveer 70% van 

de verkochte alcohol in Bulgarije óf illegaal geproduceerd was, óf dat 

over de alcohol geen accijnzen betaald waren. Vervolgens werd Iva‑

2 In werkelijkheid gaat het hier om Plamen Galev en Angel Hristov, maar aangezien de 
heren al meer dan tien jaar zakenpartners en beste vrienden zijn, staan ze bekend 
als de ‘gebroeders Galev’. Uit gemak zullen we in de rest van deze bijdrage naar hen 
verwijzen als ‘de gebroeders Galev’, of simpelweg ‘de gebroeders’ of ‘de Galevs’.
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nov gearresteerd. De situatie nam echter een nieuwe wending, toen 

duidelijk werd dat de minister van Binnenlandse Zaken, Rumen 

Petkov, al enige tijd op de hoogte was van deze praktijken en Ivanov 

de hand boven het hoofd had gehouden.

De ophef die vervolgens ontstond, leidde de aandacht af van Ivanov. 

Alle ogen waren nu op de minister gericht. In een getuigenis ten 

overstaande van het parlement onthulde het voormalige hoofd van 

de NDBGM, Tanio Tanov, dat minister Petkov in 2006 de gebroeders 

Galev had ontmoet, die bekendstaan als lokale misdaadbazen van 

de stad Doupnitsa.3 De handelingen van de gebroeders Galev wer‑

den al sinds 2006 gevolgd door justitie en in verband gebracht met 

drugshandel. Deze betrokkenheid werd bevestigd in een rapport 

van het Staatsagentschap voor Nationale Veiligheid (SANV) aan het 

parlement (Internal Security Committee, 2008).

Deze beschuldigingen groeiden uit tot het grootste publieke schan‑

daal binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken ooit. Minister 

Petkov was gedwongen af te treden. De rel was des te groter omdat 

Petkov werd gezien als de ‘tweede man’ van de heersende Bulgaarse 

Socialistische Partij (BSP), samen met president Georgi Parvanov. 

Petkov was al een belangrijke partijfunctionaris sinds 1999, toen hij 

zitting nam in het partijbestuur. Hij kreeg de bijnaam ‘de Regent’, 

omdat hij achter de schermen de touwtjes ferm in handen had, 

terwijl de 35‑jarige Sergei Stanishev in 2001 tot hoofd van de BSP 

was verkozen om Parvanov te vervangen, die net verkozen was tot 

president.

Petkovs val leidde tot meerdere aftredens: in totaal werden vier 

ministers, dertien staatssecretarissen en vier regionale gouverneurs 

vervangen. Bovendien werden in januari 2009 twintig politiechefs 

uit de regio’s waar de gebroeders Galev invloed zouden hebben, of 

verplaatst naar andere regio’s, of vervroegd met pensioen gestuurd 

(Standart, 2009).4

De verklaring die de minister en het SANV gaven voor deze dubieuze 

ontmoeting, luidde als volgt:

‘Begin december 2006 ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken infor-

matie van verschillende onafhankelijke goed ingelichte bronnen dat er serieuze 

3 Inwoneraantal: 45.000; ligging: 60 km ten zuiden van Sofia, dicht bij de Griekse en 
Macedonische grens.

4 Police Clean-up due to the Galevs, Standart 30 januari 2009.
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spanningen bestonden tussen de structuren die geassocieerd worden met 

de zogenaamde “grupirovki” [georganiseerde misdaadstructuren; PG en TB]. 

De informatie werd meteen gerapporteerd (…) aan de toenmalige secretaris-

generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de heer Ilia Iliev (…). Om 

te voorkomen dat Bulgarije in diskrediet zou worden gebracht aan de vooravond 

van zijn toetreding tot de EU op 01.01.2007, besloot de leiding van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken een spoedvergadering te houden met vertegenwoor-

digers van eerder genoemde groeperingen om openlijk conflict tussen hen te 

voorkomen.’ (Internal Security Committee, 2008)

Het hoofd van de Nationale Politie, Iliev, besloot ook tot een aparte 

ontmoeting met de Galevs. Petkov weigerde echter de parlementaire 

commissie te vertellen wat de redenen waren voor deze ontmoe‑

ting.5 Bovendien had de politie een gesprek opgenomen tussen het 

hoofd van de Nationale Recherche, Alexander Alexandrov, en een 

van de gebroeders Galev, waaruit bleek dat Alexandrov hem tot in 

detail de inhoud van het interne overleg tussen de vertegenwoordi‑

gers van de Politie, NVD en de NDBGM over de ‘Galev‑zaak’ uit de 

doeken deed (Internal Security Committee, 2008).

Betaalde informant

Het schandaal escaleerde verder toen de minister, in een poging om 

de legaliteit van de ontmoeting te verdedigen, ten overstaan van het 

parlement van 2008 onthulde dat de ontmoeting geregeld was door 

een betaalde informant. Schokkend was niet alleen dat de minister 

de naam van een informant onthulde, maar ook de persoon om 

wie het ging – Alexei Petrov. Deze Petrov, die door de gebroeders 

wordt omschreven als ‘vriend’ en ‘voormalige collega’ – zij dienden 

ooit gezamenlijk bij de Gespecialiseerde Anti‑Terrorisme Een‑

heid, GATE (Darik Radio, 2008) – en die zij naar verluidt gevraagd 

hadden de ontmoeting te regelen, stond algemeen bekend als een 

van de grootste misdaadfiguren van Bulgarije. Na zijn vertrek bij 

de veiligheidsdienst in 1992 richtte hij een aantal bedrijven op, 

waaronder Spartak Security, dat later zou veranderen in Spartak 

Insurance Companies en dat nu te boek staat als Levins. Deze bedrij‑

ven werden verdacht van betrokkenheid bij afpersingspraktijken 

(extortion racketeering) en illegale schuldinning (Tzvetkova, 2008; 

5 Internal Security Committee, 2008.
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Gounev, 2006). Spartak was een van de voormalige criminele 

ver zekeringsmaatschappijen die minister Bonev probeerde te ver‑

bieden in 1998.6 In de laatste tien jaar is Petrov twee keer gewond 

geraakt bij een schietpartij, wat de media altijd in verband hebben 

gebracht met zijn illegale activiteiten. Daarom werden er grote 

vraagtekens geplaatst  bij de integriteit van het net opgerichte SANV, 

het orgaan dat onder andere belast is met het opsporen van corrup‑

tie in de hogere kringen, toen bleek dat Petrov aangesteld was als 

adviseur van de directeur (Banker, 2008).

Eind december 2008 werden de gebroeders gearresteerd op grond 

van verscheidene aanklachten, hoewel geen daarvan gerelateerd 

was aan drugshandel. De aanloop hiertoe laat zien hoe sterk hun 

greep was op de lokale politiek en rechtshandhaving. De openbare 

aanklager klaagde namelijk dat de invallen bij hun bedrijven door 

de belastinginspectie, de douane en de politie niet als een verras‑

sing leken te komen. Dit werd bevestigd door de gebroeders zelf, die 

voor hun arrestatie (News24.bg, 2008) bekenden en zelfs openlijk 

toonden, dat ze waarschuwings‑sms’jes hadden ontvangen van 

‘bezorgde rechters en politieagenten’ over hun ophanden zijnde 

arrestatie (Mediapool, 2008).

Een jaar later was er echter nog steeds geen enkele betrokkene ver‑

oordeeld. Petkov had al zijn andere posities binnen de BSP behou‑

den en is lijsttrekker van de BSP in de regio waar hij vandaan komt, 

zodat hij kans maakt op een parlementszetel bij de verkiezingen van 

2009. Wel wordt hij vervolgd voor het onthullen van de naam van 

een informant. Het Hof van Sofia oordeelde echter dat de maximale 

straf voor dit delict een boete is. De openbare aanklager heeft hier 

inmiddels beroep tegen aangetekend (Panayotova, 2009).

De achtergrond van de gebroeders Galev

De gebroeders Galev waren voormalige agenten van de NDBGM.7 

Begin jaren negentig dienden ze in de GATE, waarvan vele dienders 

6 Interviews met autodieven geven aan dat LevIns, de opvolger van Spartak, nog steeds 
sterke banden heeft met de onderwereld en gebruikmaakt van gewelddadige middelen 
om autodieven te bestraffen die een verzekerde auto hebben gestolen.

7 Dit is het hoofdrechtshandhavingsorgaan dat belast is met de strijd tegen georgani-
seerde misdaad in Bulgarije.
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later toonaangevende onderwereldfiguren werden. Tussen 1993 en 

1996 vormden de gebroeders Galev samen met twee andere voor‑

malige veiligheidsdienstfunctionarissen een afpersingsbende, 

die bekend zou staan als het ‘Officierenkorps’. In die periode, 

gebruikmakend van afpersing, namen ze verscheidene zaken in 

Zuidwest‑Bulgarije over, met name in de regio Doupnitsa. De lokale 

politie ontving klachten van minstens veertig lokale bedrijven over 

afpersing door de gebroeders Galev, maar er werd geen enkele actie 

ondernomen.8 De gebroeders werden beschermd door het hoofd 

van het politiedepartement van Doupnitsa en door het regionale 

districtshoofd.

In die periode floreerde in het zuidwesten van Bulgarije – waarin 

Doupnitsa is gelegen – de goederensmokkel naar Joegoslavië, waar‑

over een internationaal embargo was uitgesproken, via de grens met 

Macedonië. Sommige lokale bronnen beweren dat de gebroeders 

betrokken waren bij brandstofsmokkel naar Joegoslavië. In 1996, 

gelijktijdig met de opheffing van het embargo, werden de gebroeders 

weer aangenomen bij de politie: een van hen bij de drugseenheid 

van de NDBGM en de ander bij een regionale afdeling van deze 

dienst. Beiden werden ontslagen in 1998, samen met hun eerder‑

genoemde ‘beschermheren’ in de lokale en regionale politie, in 

opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Bogomil Bonev. 

De aanklacht luidde: ‘connecties met de georganiseerde misdaad’. 

Geen enkele aanklacht tegen hen heeft echter ooit geresulteerd in 

een veroordeling, aangezien getuigen hun verklaringen introkken, 

het (overige) bewijs te zwak bleek, of de zaak al verjaard was (Banker, 

2006).

In 2002 hadden de gebroeders genoeg economische macht en con‑

necties verworven om zich te ontplooien tot lokale oligarchen en 

om hun andere ambitie – een rol te spelen in de lokale politiek – te 

vervullen. Hiertoe begonnen ze met enig succes aan een actieve 

mediacampagne en aan liefdadigheidswerk om de ‘hearts and 

minds’ van de inwoners van Doupnitsa te winnen. Ook financierden 

ze de verkiezingscampagne van de BSP‑kandidaat voor het burge‑

meesterschap in 2005, die vervolgens de overwinning behaalde. 

Na de verkiezingen keerde de burgemeester zich echter tegen de 

8 De gebroeders waren ook betrokken bij de smokkel en distributie van gestolen auto’s. 
Doupnitsa werd de op een na grootste tweedehandsautodealerplaats in Bulgarije.
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gebroeders en klaagde openlijk dat ze Doupnitsa hadden ‘geprivati‑

seerd’ met hun afpersing van lokale bedrijven en dat ze probeerden 

greep te krijgen op het lokale bestuur. De aanklacht van de bur‑

gemeester werd beantwoord met een bezoek van de minister van 

Binnenlandse Zaken Petkov, die concludeerde dat er geen sprake 

was van georganiseerde misdaadstructuren die de stad in hun greep 

hadden (Sega, 2006). De beruchte ontmoeting van Petkov met de 

gebroeders Galev vond slechts enkele maanden na dit bezoek plaats. 

Niet ontmoedigd door lokale weerstand, besloten de gebroeders hun 

eigen politieke partij op te richten, genaamd ‘Onze Stad’, die een 

overwinning wist te behalen in de burgemeestersverkiezingen van 

2007.

Georganiseerde misdaad en corruptie in Bulgarije

De economische, juridische en institutionele chaos en onzekerheid 

die volgden op de ineenstorting van de totalitaire staat, maakte 

het mogelijk dat corruptie doordrong tot alle lagen van de overheid 

in Bulgarije, van de politiek en de administratie tot aan de recht‑

spraak en rechtshandhaving – op elk niveau werden er ‘wederzijds 

voor delige relaties’ gesmeed met personen die in verband werden 

gebracht met de georganiseerde misdaad. De langdurige corrupte 

verbanden tussen criminele groeperingen en de staat (politici, 

parlementsleden, rechters, en vertegenwoordigers van de lokale en 

centrale overheidsadministratie) zijn een essentiële voorwaarde 

geweest voor het (voort)bestaan van georganiseerde misdaad in 

Bulgarije.

In Bulgarije is elke vorm van overheidsmacht interessant voor de 

georganiseerde misdaad. Figuur 1 geeft schematisch weer hoe 

traditionele vormen van georganiseerde misdaad en witteboor‑

dencriminaliteit – die vaak onderling verbonden zijn – corruptie 

gebruiken als instrument. In het algemeen geldt dat hoe strenger de 

economische sector gecontroleerd wordt door de overheid (ongeacht 

of de sector zich bevindt in de ‘witte’, grijze of zwarte economie), des 

te hoger het overheidsniveau is dat getracht wordt te beïnvloeden. 

Systematische en georganiseerde corruptie vindt plaats als een 

crimineel syndicaat weet te infiltreren in legale en illegale sectoren 

en daarbij corruptie niet alleen aanwendt in de verscheidene lagen 

van overheidsinstanties, maar ook in bedrijven in de privésector, 
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zoals banken of grote buitenlandse corporaties. Door het gebruik 

van verschillende kanalen voor corruptie, elk met zijn eigen belang, 

variëren de betaalde bedragen van kleine reguliere betalingen tot 

overmaking van grotere bedragen op buitenlandse bankrekeningen, 

handelsinvloed en politieke ‘investeringen’.

Figuur 1: Het verband tussen georganiseerde misdaad en corruptie
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De Galev‑zaak zou met behulp van figuur 1 kunnen worden geana‑

lyseerd. Het geeft een overzicht van de verschillende doelwitten:

– rechtshandhaving (politie, onderzoekers, belastingdienst en 

doua ne);

– politiek (lokale of nationale politici en parlementsleden);

– rechtspraak (officieren van justitie, rechters);

– administratie (overheid of rechterlijke instanties, ambtenaren, 

regelgevende autoriteiten).

Corruptie in rechtshandhavingsinstanties

De grootste troef van de gebroeders Galev was hun vermogen om de 

verscheidene politiediensten te corrumperen. Dit middel hebben ze 

gedurende hun hele carrière ingezet, daarbij gebruikmakend van 

de informele netwerken die ze hadden opgebouwd in hun dienst‑

tijd. Het verleden van de gebroeders bij elite‑eenheden, zoals de 

NSBGM en de GATE, leverde hun landelijke netwerken op en zeer 

goede lokale connecties. Verscheidene onderzoeken hebben in 
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 detail aangetoond hoe verschillende criminele markten in Bulgarije 

gebruikmaken van corruptie in de rechtshandhavingssector (CSD, 

2004b; CSD, 2007). Een van de doelen was om simpelweg te worden 

gewaarschuwd of zelfs te voorkomen dat een arrestatie of een on‑

derzoek werd uitgevoerd, zoals het geval was bij het telefoontje van 

Alexander Alexandrov naar de gebroeders Galev. In andere geval‑

len fungeert de politie als een regulator van de illegale markt, door 

een groep te beschermen tegen concurrentie, door de concurrentie 

te vernietigen of door een monopoliepositie te garanderen in een 

bepaalde markt of in een bepaalde geografische regio. De talrijke 

aangiftes tegen de Galevs bij de politie, die nooit tot vervolging leid‑

den, moeten worden bezien in het licht van een andere significante, 

maar meer algemene kwestie (CSD, 2006b): het probleem dat de 

poli tie de registratie van aangiftes probeert te vermijden.

Voor hun drugssmokkel en embargo‑omzeiling moesten de gebroe‑

ders Galev douanepersoneel omkopen om de grensoversteek zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. Hoewel corruptie bij de douane de 

laatste jaren wat afgenomen is, tierde zij welig tussen 1990 en 2005. 

Zij werd met name gebruikt om bepaalde bedrijven een compara‑

tief voordeel te geven, meestal door hun toe te staan accijnzen te 

ontduiken (op olie, alcohol en sigaretten), waardoor ze de producten 

goedkoper aan konden bieden. In zulke gevallen fungeerde de geor‑

ganiseerde misdaad als een dienstverlener voor legale bedrijven 

door over de grenzen ‘duty‑free’ goederen aan te bieden. Een ander 

voorbeeld vormt de smokkel van consumptiegoederen, vooral van 

producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten 

(vaak van Chinese makelij) (CSD, 2000, 2002, 2004b).

Politieke corruptie

Het gebruik van politieke corruptie door de gebroeders Galev lijkt 

te zijn toegenomen de laatste jaren. Dit hangt nauw samen met 

hun transformatie tot oligarchen. Politieke corruptie neemt vaak 

de vorm aan van een investering met een verwachte toekomstige 

opbrengst, vooral tijdens lokale of parlementaire verkiezingen. De 

gebroeders hadden zich voornamelijk gericht op de lokale over‑

heid. Tussen 2002 en 2003 begonnen ze aan dit type investering, 

toen ze de armere buurten afgingen met hun bodyguards en de 

buurtbewoners waarschuwden voor represailles als ze niet op de 



93Georganiseerde misdaad, corruptie en politiek in Bulgarije

BSP‑kandidaat zouden stemmen. In een interview beweert Plamen 

Galev zelfs dat hij de kandidaat van de BSP ‘contanten heeft gegeven 

om de stemmen te kopen die hij nodig had’ (Capital, 2006). Nadat 

de BSP‑burgemeester zich tegen hen keerde in 2005, kreeg hun 

politieke investering nog een directere vorm: ze richtten zelf een 

politieke partij op, die vervolgens de burgemeestersverkiezingen 

won. Opmerkelijk is dat de partij van de Galevs haar zege in 2007 

deels te danken had aan haar anticorruptieretoriek, waarbij de BSP‑

burgemeester afgeschilderd werd als corrupt. Om dit kracht bij te 

zetten hebben de Galevs veel moeite gestoken in het legitimeren 

van hun eigen kandidaat (en zichzelf) door te investeren in de lokale 

infrastructuur en publieke diensten. Deze investering bleek goed uit 

te pakken, net als in 2008. Er werden verscheidene demonstraties als 

steunbetuiging voor de gebroeders gehouden en de gemeenteraad 

van Doupnitsa tekende een solidariteitsverklaring uit protest tegen 

de onderzoeken naar de Galevs (Dnevnik, 2008).

Eenmaal geïnstalleerd op het lokale niveau, zagen ze kans hun 

lokale invloed ‘uit te wisselen’ op het nationale niveau. In kleine 

steden, zoals Doupnitsa, is lokale politieke corruptie gelijk aan 

administratieve corruptie, aangezien de burgemeester een behoor‑

lijke invloed kan uitoefenen op ambtenaren. Vandaar dat er weinig 

extra middelen ingezet hoeven te worden om de beoogde doelen te 

bereiken. In Bulgarije heeft corruptie op het niveau van de nationale 

politiek meestal tot doel het introduceren van wetswijzigingen 

die bepaalde criminele praktijken (zoals gokken of de handel in 

accijnsgoederen) vergemakkelijken of zelfs legaliseren. De betrok‑

kenen bij dit soort transacties schuiven de publieke opinie en 

politieke ophef die ontstaan volledig ter zijde, ook als deze zich op 

het internationale niveau manifesteren. Een van de vele voorbeel‑

den is het regeringsvoorstel uit 2007 om de wet op de inkomsten‑

belasting zodanig te wijzigen, dat er over bepaalde kansspelen de 

helft minder inkomstenbelasting hoefde te worden betaald. Het 

parlementaire debat werd een publiek schandaal, toen duidelijk 

werd dat slechts vier bedrijven zouden profiteren van deze wets‑

wijziging. De eerste twee waren staatsbedrijven en de andere twee 

(Evrofootball en Evrochance) waren beide in het bezit van niemand 

minder dan Vassil Bojkov (Capital, 2007), die geacht wordt de rijkste 

man van Bulgarije te zijn en geregeld in de media komt vanwege 

zijn betrokkenheid bij georganiseerde misdaad (Bezlov e.a., 2007). 

Sinds dit nieuws naar buiten kwam, is de minister van Financiën, 
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Plamen Oresharski, er vaak van beschuldigd – zelfs door zijn eigen 

staatssecretaris – dat hij ‘slechts voor één industrie werkt en dat is 

de gokindustrie’ (Vsekiden.com, 2009). De CSD (2009) heeft op een 

meer systematische manier aangetoond hoe uiteenlopende takken 

van de regering opzettelijk voordeeltjes uitdelen aan bedrijven in 

de privésector die nauw verbonden zijn aan de regeringspartijen. 

Het laat ook zien hoe corruptie van de rechterlijke macht gebruikt 

kan worden om bepaalde criminelen of criminele bedrijven de hand 

boven het hoofd te houden.

Lobbyen bij parlementsleden is een andere methode die gebruikt 

wordt. Hoewel de steun van de gebroeders Galev aan de BSP bij 

de parlementsverkiezingen in 2005 hun enige invloed gaf, was het 

effect veel minder sterk dan bij de lokale verkiezingen door het pro‑

portionele, ‘one man, one vote’‑verkiezingssysteem van Bulgarije.9 

Niettemin heeft het parlementslid uit hun district openlijk steun 

betuigd aan hun partij en verscheidene publieke evenementen met 

hen bijgewoond (Dnevnik, 2008).

De CSD‑onderzoeken laten zien dat in de laatste twee parlementen 

(39e en 40e Algemene Vergaderingen) ongeveer twintig parlements‑

leden actief hebben gepleit voor wetgeving die in het voordeel was 

van economische structuren die gelieerd waren aan de georgani‑

seerde misdaad. Doelwit is vaak de wetgeving over kansspelen, ver‑

zekeringen, elektronische media, alcoholproductie, kunst erfgoed, 

enzovoort.

Corruptie van de rechterlijke macht

Het corrumperen van de rechterlijke macht is meestal een soort 

‘back‑up’‑defensiestrategie. De gebroeders Galev hoefden zich er 

minder op toe te leggen, simpelweg omdat de meeste aangiftes nooit 

zover kwamen. De politie deed immers vaak geen onderzoek of 

registreerde de aangiftes niet. Toch kwam het in de jaren negentig 

tot enkele rechtszaken tegen de Galevs, waarbij vervolgens waar‑

9 Het electorale systeem is gebaseerd op proportionaliteit en niet op meerderheid van 
stemmen. Om deze reden heeft de verkiezingscampagne de steun nodig van individue-
le kandidaten, die later opgenomen kunnen worden in de eigen lobbygroep. Dezelfde 
kandidaat kan later ook voorkomen op verschillende kieslijsten en is niet alleen afhan-
kelijk van één bepaalde regio.
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schijnlijk corruptie in het spel was. In januari 2009 gaf de Hoogste 

Aanklager opdracht tot een onderzoek naar de activiteiten van loka‑

le procureurs in Doupnitsa om erachter te komen hoe aanklachten 

over afpersing werden afgehandeld (News.dir.bg, 2009). De meest 

gebruikte methode door criminelen is een directe betaling van 

smeergeld aan procureurs om af te zien van vervolging tegen geor‑

ganiseerde misdaadfiguren.

De corruptiemethoden die oligarchen gebruiken als ze beland zijn 

in het stadium van een rechtszaak, betreft de ‘bemiddeling’ door 

advocaten. De advocaat van de Galevs, Victor Mihailov, minister 

van Binnenlandse Zaken van 1993 tot 1995 (Standart, 2008), heeft 

een geschiedenis van corruptieschandalen als advocaat. Een 

dergelijk schandaal deed zich in 2004 voor, toen Mihailov een van de 

prominentste sigarettensmokkelaars, ‘Ivan‑de‑Dokter‑Todorov’,10 

verdedigde. Hij had een speciale brief van de NDBGM weten te 

bemachtigen als bewijsmateriaal, waarin stond dat de veiligheids‑

dienst geen enkel belastend bewijs had tegen Todorov. Slechts een 

jaar eerder, in 2003, was Todorov nog een prominente positie toe‑

geschreven in het jaarrapport van de NDBGM over georganiseerde 

misdaad als behorende tot de top 3 georganiseerde misdaadfiguren 

(Nikolov, 2003). De handelwijze van Mihailov kostte uiteindelijk een 

hoge NDBGM‑functionaris, Venelin Velikov, de kop en Mihailovs 

recht om Todorov te vertegenwoordigen werd opgeschort (Pari, 

2004).

De corruptie van de rechterlijke macht heeft de laatste jaren in Bul‑

garije zelfs weer een nieuwe dimensie aangenomen. In tegenstelling 

tot de periode tot eind jaren negentig, toen de nationale welvaart 

nog verdeeld werd door de overheid, zijn het de afgelopen jaren de 

gerechtshoven geworden die de uiteindelijke beslissingen nemen 

over de toebedeling van publieke aanbestedingen en concessies. 

Wanneer criminele groeperingen er niet in slagen administratieve 

of politieke organen om te kopen om aan publieke aanbestedingen 

te komen, nemen ze hun toevlucht tot de gerechtshoven (Pashev, 

2006).

10 Todorov werd op 22 februari 2006 op klaarlichte dag doodgeschoten in het centrum 
van Sofia.
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Conclusie

Het schandaal rond de gebroeders Galev laat zien over wat voor 

buitensporige macht hooggeplaatste functionarissen van bij‑

zondere veiligheidsdiensten en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken beschikken. De reactie van de regering en de oppositie geeft 

uiting aan grote bezorgdheid over de parallelle politieke macht 

die hooggeplaatste politiefunctionarissen uitoefenen doordat ze 

de beschikking hebben over informanten en geavanceerde onder‑

zoeksmiddelen. De grootste zorg betreft echter de bovenmatige 

invloed van personen die verweven zijn met de georganiseerde mis‑

daad, op de politieke leiders van het land.

Deze casus ondersteunt enkele bevindingen van Beare (1997), die 

betoogde dat het vermogen om te corrumperen afhankelijk is van 

de mate van verwevenheid van een criminele groep of zijn leiders 

met de ‘legitieme’ samenleving, de ‘bovenwereld’. Hoe groter het 

vermogen te corrumperen, hoe groter het vermogen om criminele 

praktijken aan het zicht te onttrekken en om zelf als legitiem te 

worden beschouwd (Beare, 1997, p. 155).

Het sluit ook aan bij de conclusie van Edelhertz en Overcast, dat 

 ‘traditionele corruptie’, oftewel de uitwisseling van ‘kickbacks’, 

slechts een van de tactieken is die de georganiseerde misdaad 

toepast. De macht waarover de criminelen beschikken, die hen in 

staat stelt om greep te krijgen over de lokale politieke en sociale 

processen, kan namelijk ‘uitgewisseld’ worden om het nationale 

politieke systeem te corrumperen (Edelhertz en Overcast, 1993). Zo 

zijn criminelen in staat om zonder iemand om te kopen hun doelen 

te bereiken. Ze gebruiken in dat geval slechts hun machtspositie 

– hun onmisbare politieke steun – en verwachten in ruil daarvoor 

bescherming van een andere machtsbekleder. Oftewel: macht wordt 

uitgeruild tegen andere macht.
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Criminaliserende gevolgen van 
internationale economische 
sancties

Peter Andreas*

Multilaterale economische sancties zijn in het tijdperk na de Koude 

Oorlog een veelgebruikt politiek instrument geweest. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw hebben de Verenigde Naties (VN) 

zes keer zoveel sancties opgelegd als in de voorgaande 45 jaar, 

waardoor sommige wetenschappelijke onderzoekers deze periode 

aanduiden als ‘het sanctiedecennium’ (Cortright en Lopez, 2000). 

De verhoogde toepassing van sancties heeft geleid tot een heftige 

wetenschappelijke en politieke discussie over de doeltreffendheid 

en de humanitaire gevolgen ervan. Er is echter opmerkelijk weinig 

aandacht besteed aan de criminaliserende gevolgen en nasleep in 

de periode na de sancties. Dit artikel is een van de eerste pogingen 

om het onderzoek naar sancties en de transnationale misdaad te 

integreren en suggereert dat bij de evaluatie van de sancties de 

bijkomende gecriminaliseerde schade van sancties en de nasleep 

ervan meer centraal moeten staan.

In dit artikel wordt een analytisch kader (samengevat in tabel 1) 

gepresenteerd waarin de mogelijke politieke, economische en 

maatschappelijke criminaliserende effecten van sancties worden 

geïdentificeerd en geclassificeerd naar plaats (binnen en rond het 

land waartegen de sancties zijn gericht) en tijd (tijdens en na de 

sanctieperiode).

Op politiek niveau is het belangrijkste criminaliserende effect van 

sancties dat het regime waartegen de sancties zijn gericht, kan 

overgaan tot georganiseerde misdaad om inkomsten te genere‑

* Prof. Peter Andreas is als assistent-hoogleraar Internationale Betrekkingen verbonden 
aan de Brown University, Rhode Island, Providence, USA. Deze bijdrage is een uit het 
Engels vertaalde en ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen in de Inter-
national Studies Quarterly (2005) 49, p. 335-360 onder de titel Criminalizing consequen-
ces of sanctions; embargo busting and its legacy. In het originele artikel wordt ook kort 
ingegaan op de criminaliserende gevolgen van sancties in Irak.  
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ren, bevoorradingen veilig te stellen en zijn greep op de macht te 

versterken, en hierbij met het oog op wederzijds gewin een alliantie 

aangaat met clandestiene transnationale economische actoren. 

Deze alliantie kan op haar beurt na afloop van de sanctieperiode 

blijven voortbestaan. 

Tabel 1 Potential Criminalizing Consequences of Sanctions*

Location Sanctions Period Post‑Sanctions Period

State  
appara- 
tus

State sponsors organize crime to 

generate funds and secure supplies; 

foster alliances with clandestine 

transnational economic actors; 

subcontract out sanctions busting 

tasks and provide privileged access 

in exchange for loyalty and support

Persistence of symbiosis 

between state and organized 

crime; high levels of corruption 

and entrenched resistance to 

reform and establishment of 

rule of law

Economy Underground economy expands 

through sanctions evasion while 

aboveground economy contracts 

and goes into crisis; emergence 

of new elite as power and wealth 

of smuggling entrepreneurs grow 

while those in the aboveground 

economy are marginalized

Continued high levels of 

underground economic activity 

as sanctions-busting networks 

adapt and diversify while the 

aboveground economy strugg-

les to recover from sanctions; 

new elite selectively move into 

other sectors of the economy

Civil  
society

Broad societal tolerance of smugg-

ling; smuggling perceived as ‘nor-

mal’; ‘uncivil society’ empowered

Continued high societal ac-

ceptance of smuggling economy 

broadly viewed as a legitimate 

avenue of upward social mobility

Regional 
repercus- 
sions

Regional sanctions-busting 

networks develop with official 

complicity of neighbours; above-

ground trade relations with targeted 

country collapse while underground 

trade relations expand (clandestine 

side of economic interdependence 

becomes dominant); cross-border 

crime linkages grow

Lifting sanctions generates 

shock wave through regional 

sanctions evading trade routes; 

sanctions-busting networks 

persist and are adapted for 

other smuggling activities

* Modifies and extends the framework in Crawford and Klotz (1999, p. 30).

Op economisch niveau kan het diepgaandste criminaliserende 

resultaat zijn dat de economische activiteiten in de illegaliteit 

worden gedreven en de winstgevendheid van de illegale handel op 

spectaculaire wijze omhoogschiet. Bovengrondse handelsrelaties 
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kunnen worden verdrongen door ondergrondse handelsrelaties. 

Hierdoor ontstaan clandestiene regionale netwerken die de sancties 

ontduiken, de politieke economie van de regio een nieuwe vorm 

geven en na afloop van de sancties kunnen blijven voortbestaan. 

Sancties kunnen een structuur voor economische kansen schep‑

pen die in het voordeel werkt van degenen die de beste positie in de 

ondergrondse economie hebben, wat de waarde van hun vaardig‑

heden en contacten op het gebied van de smokkelhandel verhoogt.1

Dit kan weer leiden tot herverdeling van rijkdom en gunsten, 

waardoor de opkomst van een elite van ‘nouveaux riches’ wordt 

bevorderd. Ontduikers van sancties die, nadat de sancties zijn 

opgeheven niet in staat of niet bereid zijn weer over te stappen op de 

legale handel, kunnen simpelweg vervangingsstrategieën toepassen 

en overgaan op andere illegale handelsactiviteiten. Prikkels om de 

ondergrondse economie in te gaan of daarin te blijven opereren, 

kunnen worden versterkt door de rampzalige toestand waarin de 

bovengrondse economie na afloop van de sancties verkeert. Op 

maatschappelijk niveau is het belangrijkste criminaliserende gevolg 

van sancties de kans dat er een ‘uncivil society’ ontstaat, wat tot 

uiting komt in een grotere publieke tolerantie ten opzichte van wets‑

overtredingen en ondermijning van de eerbied voor de rechtsstaat. 

Smokkelen kan dan niet alleen worden beschouwd als ‘normaal’ in 

plaats van afwijkend van de norm, maar kan zelfs worden verheer‑

lijkt als patriottisch gedrag. Zelfs in landen met een extreem hoog 

corruptieniveau wordt smokkel gewoonlijk officieel afgekeurd, maar 

deze afkeuring kan als gevolg van de sancties afbrokkelen. Dit kan 

leiden tot een algemene afbraak van normen en waarden wanneer 

een maatschappij gewend raakt aan praktijken die niet in overeen‑

stemming zijn met de moderne rechtsnormen. Nadat de sancties 

zijn opgeheven kan herstel van de maatschappelijke aanvaarding 

van de rechtsnormen een van de zwaarste taken zijn, omdat het 

moeilijk kan zijn oude gewoonten te doorbreken. In tabel 1 worden 

deze mogelijke politieke, economische en maatschappelijke crimi‑

naliserende gevolgen van sancties samengevat.

1 Er bestaat geen overeenstemming in de literatuur over het gebruik en de definitie van 
de term ‘ondergrondse economie’, maar voor mijn doeleinden ben ik voornamelijk 
geïnteresseerd in die ondergrondse economische activiteiten die in verband staan met 
het ontduiken van sancties, waarbij hoofdzakelijk sprake is van een of andere vorm van 
smokkel.



103Criminaliserende gevolgen van internationale economische sancties

In dit artikel wordt dit analytische kader toegepast en geëvalueerd 

door middel van een uitvoerig onderzoek van de ontduiking van 

sancties in de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ, bestaande uit 

Servië en Montenegro, maar inmiddels uiteengevallen). De zaak 

van de FRJ vertegenwoordigt een bijzonder belangrijke en met veel 

publiciteit omgeven sanctieperiode die ‘gekenmerkt werd door 

een ongekende internationale samenwerking bij het toezicht op de 

 naleving van de sancties en de uitvoering daarvan’ (Cortright en 

Lopez, 2000, p. 63). De ervaring met de sancties tegen de FRJ in de 

periode 1992‑1995,2 die een mijlpaal vormden in de toename van 

multilaterale sancties in het tijdperk na de Koude Oorlog, heeft 

zwaar meegewogen bij multilaterale besprekingen over nieuwe 

sancties tegen andere landen. Bijgevolg neigt men tegenwoordig 

meer naar het opleggen van gerichtere sancties (Popovski, 2002).

Uit de focus op de criminaliserende effecten van de sancties in 

de FRJ mag niet worden afgeleid dat er vóór de invoering van de 

sancties weinig of geen criminalisering van de staat, economie en 

maatschappij bestond of dat criminalisering geen probleem zou zijn 

geweest als er geen sancties waren opgelegd. De sancties vorm‑

den een onderdeel van een bredere omgeving die criminalisering 

mogelijk maakte.

Andere variabelen droegen bij tot de criminalisering, in het bijzon‑

der de problemen die de postcommunistische overgang3 met zich 

meebracht, en de context van de langdurige oorlog. De betrokken‑

heid van de FRJ bij de oorlog in Bosnië‑Herzegovina (BiH) bood 

bijvoorbeeld prikkels en kansen voor criminele activiteiten, zoals 

oorlogswinst uit smokkel en verkoop van geroofde goederen.4

Gezien deze belangrijke contextuele variabelen is het moeilijk 

precies te bepalen in welke mate en in welke verhouding criminali‑

sering wordt toegeschreven aan sancties. Het argument hier is niet 

dat sancties de enige criminaliserende kracht zijn, maar veeleer dat 

ze leiden tot een hogere mate van criminalisering dan het geval zou 

zijn geweest als er geen sancties waren opgelegd. Als er geen alom‑

2 Gedeeltelijke sancties werden later opgelegd aan de FRJ tijdens het conflict in Kosovo, 
maar worden hier niet behandeld wegens de beperkte ruimte.

3 Zie de speciale uitgave van Problems of Post-Communism (mei/juni 2004) die is gericht 
op transnationale misdaad en conflicten op de Balkan.

4 Deze criminaliserende effecten van de oorlog zijn elders uitvoerig geanalyseerd. Zie 
bijvoorbeeld Andreas (2004a). Voor een meer algemene discussie, zie John Mueller, 
The Remnants of War (Ithaca, Cornell University Press, 2004).
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vattende sancties waren opgelegd, zou de FRJ waarschijnlijk meer 

gelijkenis hebben vertoond met het buurland Kroatië, eveneens 

een voormalige Joegoslavische republiek, waar tijdens de postcom‑

munistische overgang en de oorlog een nationalistisch autoritair 

bewind aan de macht was, maar waaraan geen alomvattende 

economische sancties waren opgelegd. De criminalisering van de 

staat, economie en maatschappij is in beide gevallen een ernstig 

probleem, maar in grotere mate in de FRJ.

Hierna ga ik eerst in op de discussie over de sancties. Vervolgens 

geef ik een beeld van de politieke economie van de sanctieontdui‑

king in Joegoslavië en de omringende landen in de periode 1992‑

1995, gevolgd door een evaluatie van de opheffing en de nasleep van 

de sancties. Om een vergelijking te trekken en vast te stellen of het 

analytische kader buiten de zaak van de FRJ kan worden toegepast, 

wordt de analyse in beperkte mate uitgebreid tot Kroatië. Tot slot 

komen bredere lessen voor onderzoek en beleidsdiscussies met 

betrekking tot sancties aan de orde.

De discussie over sancties

De wetenschappelijke en politieke discussies over sancties zijn van 

oudsher in de eerste plaats gericht op de beperkte vraag of sanc‑

ties effectief zijn om het gestelde politieke doel te verwezenlijken 

(Wallensteen, 2002). Deze aanhoudende discussie heeft de crimina‑

liserende gevolgen van sancties en de nasleep ervan in de periode 

na afloop van de sancties bijna volledig overschaduwd.5 Hoewel 

Galtung (1967) al lang geleden wees op smokkel als een effectieve 

methode om sancties te ontduiken, vormen de specifieke dynamiek 

van een dergelijke ontduiking en de criminaliserende neveneffecten 

ervan zelden de kern van een analyse en wordt er evenmin uitvoerig 

bij stilgestaan.

Dit is onderdeel van de bredere tendens in een groot deel van de 

literatuur om stilzwijgend voorbij te gaan aan de strategieën die 

staten ontwikkelen om het hoofd te bieden aan sancties.6

5 Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de uitgebreide bibliografie over sancties die is 
samengesteld door Mikael Eriksson, Department of Peace and Conflict Research, 
 Uppsala University, 2002.

6 Opvallende uitzonderingen zijn Crawford en Klotz (1999), Naylor (1999), Brooks (2002) 
en Rowe (2001).
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Zoals Rowe (2001, p. 6) terecht naar voren brengt: ‘Het centrale 

theoretische probleem (...) hoe regeringen vaak kunnen overleven 

en zelfs kunnen profiteren van een ernstige ontwrichting van de 

nationale economie, blijft grotendeels onbeantwoord.’ Anders dan 

de meeste wetenschappelijke onderzoekers die zich met sancties 

bezighouden, zijn beleidsmakers zeer sterk gericht op problemen 

met betrekking tot ontduiking, zoals blijkt uit discussies in de VN‑

Veiligheidsraad en handleidingen voor de invoering van sancties.7 

Ook is er sprake geweest van een toename van de wetenschappelijke 

en politieke belangstelling voor de onbedoelde negatieve gevolgen 

van sancties, maar deze zijn bijna uitsluitend uitgelegd als onbe‑

doelde humanitaire gevolgen.

Wetenschappelijke onderzoekers die de nadruk leggen op de grotere 

complexiteit met betrekking tot de binnenlandse gevolgen van de 

uitvoering van sancties, hebben meer te zeggen over ontduiking. 

De nadruk die Kirshner (1997, p. 41) legt op de ‘microgrondslagen’ 

van sancties vestigt bijvoorbeeld de aandacht op het feit dat sancties 

aanzienlijke economische effecten kunnen hebben zonder het 

beoogde politieke resultaat tot stand te brengen. Hij suggereert dat 

de analyse van sancties moet worden herzien en dat nader moet 

worden bekeken hoe groepen binnen een staat waaraan sancties 

zijn opgelegd, op verschillende manieren door sancties worden 

getroffen. Andere onderzoekers van sancties, zoals Brooks (2002), 

Rowe (2001) en Selden (1999), wijzen ook op de vaak onaangename 

en onbedoelde verdelingseffecten van sancties die nieuwe winnaars 

en verliezers creëren. Deze uiteenlopende analyselijnen wijzen 

allemaal op het nut om de discussie over sancties te verbreden en 

met meer aandacht te kijken naar de politieke economie van de 

oplegging en ontduiking van sancties, inclusief de criminaliserende 

gevolgen ervan. In dit opzicht kan het analytische kader, dat door 

Crawford en Klotz (1999, p. 30) is ontwikkeld om inzicht te krijgen 

in de wijze waarop sancties in het algemeen werken, op bruikbare 

wijze worden gewijzigd en uitgebreid om het aantal mogelijke 

criminaliserende bijwerkingen van sancties te identificeren en te 

classificeren (zie tabel 1).

Wat even belangrijk is: evaluaties van sancties gaan gewoonlijk niet 

verder dan het tijdstip waarop de sancties worden beëindigd, het 

7 Zo bevat Deel IV van het Stockholm Process Report (Wallensteen e.a., 2003) een 
uitvoerige discussie over problemen rond ontduiking.
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moment waarop de waarnemers hun aandacht snel op andere zaken 

richten. Hoewel dit begrijpelijk is, wordt hierdoor helaas de mogelijk 

diep ingrijpende nawerking van sancties over het hoofd gezien.

Terwijl bij de meeste beoordelingen van de sancties tegen Joegosla‑

vië geen acht wordt geslagen op de onbedoelde criminaliserende 

effecten van sancties of deze onvoldoende worden onderzocht, wordt 

in een rapport dat is opgesteld door de Inter Agency Task Force on 

Serbian Sanctions van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

Zaken (1996) de kwestie rechtstreeks aan de orde gesteld, maar wordt 

het belang ervan gebagatelliseerd en gerelativeerd. Criminalisering 

wordt beschouwd als een betreurenswaardige, maar toelaatbare 

bijwerking van sancties die redelijk succesvol worden geacht.

Het is interessant dat zelfs de felste critici van de sancties tegen 

de FRJ geneigd zijn om de focus van hun kritiek niet te richten op 

de bijkomende criminele schade. Woodward verwijst bijvoorbeeld 

naar de ‘sanctions‑runners’ als onderdeel van de lokale ‘econo‑

mische elite’ die belang kregen bij de handhaving van de sancties 

(Woodward, 1995, p. 294). In het stuk van Licht (1995, p. 158) waarin 

hij de sancties evalueert, merkt hij terloops op dat ‘het leven onder 

sancties een belangrijk deel van de maatschappij ertoe dwong op 

de rand van de legaliteit te leven. De zwarte markt werd een manier 

van leven.’ Deze auteurs poneren dus een aantal belangrijke initiële 

stellingen met betrekking tot de criminaliserende gevolgen van 

sancties. In dit artikel wordt deze analyselijn op meer systematische 

en gedetailleerde wijze gevolgd, waarbij de politieke, economische 

en maatschappelijke criminaliserende gevolgen van sancties wor‑

den geschetst naar tijd (tijdens en na de sanctieperiode) en plaats 

(binnen en buiten het land waartegen de sancties zijn gericht).

Het opleggen van sancties

Als antwoord op aanklachten van medeplichtigheid van het regime 

van Milošević tijdens de oorlog in Bosnië‑Herzegovina (Gagnon, 

1994; Ron, 2000) werden in Resolutie 757 van de VN‑Veiligheidsraad 

van 30 mei 1992 uitgebreide sancties opgelegd op het gebied van 

handel, luchtreizen, financiële transacties, wetenschappelijke en 

technische samenwerking, sport en culturele uitwisselingen.

In de resolutie inzake de sancties waren bepaalde vrijstellingen 

opgenomen voor humanitaire goederen en overslag, hoewel hier‑
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voor wel de toestemming van het Sanctiecomité van de Verenigde 

Naties vereist was. Circa zes maanden later werd de overslag van 

goederen verboden en werd de scheepvaart op de Donau stopgezet 

(Resolutie 787 van november 1992). Nog later werden de Joegosla‑

vische buitenlandse bezittingen bevroren, werd Joegoslavische 

schepen de doorvoer ontzegd en werd de overslag verder beperkt 

(Resolutie 820 van april 1993). In september 1994 werden deze 

sancties uitgebreid naar de gebieden van Bosnië‑Herzegovina die 

werden gecontroleerd door de Bosnische Serviërs. In ruil voor de 

samenwerking van Belgrado bij het opleggen van deze gewijzigde 

maatregelen werd het verbod van de Verenigde Naties op culturele 

en sportieve evenementen opgeheven en werden het luchtverkeer 

en de veerdiensten tussen Montenegro en Italië hervat. De doelstel‑

ling van de sancties was het onder druk zetten van de regering van 

Milošević om de steun aan de rebellerende Serviërs in Bosnië te 

beperken, waardoor de Bosnisch‑Servische leiders waarschijnlijk 

eerder bereid waren te onderhandelen over een einde aan de oorlog. 

Om de sancties op te leggen begonnen de West‑Europese Unie 

(WEU) en de NAVO in de zomer van 1992 met blokkadepatrouilles in 

de Adriatische Zee. In een ongeëvenaard initiatief om de regionale 

handhavingscapaciteit ter land te versterken, werden er in Bulgarije, 

Hongarije, Roemenië, Albanië, Kroatië, Macedonië en Oekra‑

ine missies (SAM’s) georganiseerd om de VN‑sancties te helpen 

afdwingen. Deze missies werden uitgevoerd door Amerikaanse, 

Canadese en Europese douanebeambten op grensposten en werden 

gecoördineerd via een Sanctions Assistance Missions Communica‑

tions Center (SAMCOMM), waarvan het hoofdkwartier in Brussel 

was gevestigd.8 Voor Cortright e.a. (2000, p. 219) waren de SAM’s 

het meest gedetailleerde en hoogontwikkelde controleprogramma 

tot dan toe. De sancties waren volgens deze auteurs ‘de strengste 

sancties ooit’.

8 Een door de Verenigde Staten geleverd en onderhouden satellietsysteem verbond het 
SAMCOMM met het in New York gevestigde Sanctiecomité en stelde douanebeambten 
op grensposten in staat vrachtdocumenten te controleren en het gebruik van gefalsi-
fieerde of vervalste papieren aan banden te leggen. Zie Cortright en Lopez (2000, p. 69).
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De mechanismen en criminaliserende gevolgen van de ontduiking 
van sancties

De internationale isolatie als gevolg van de sancties trof de economie 

van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) hard. Het Amerikaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken schatte dat de Servische eco‑

nomie in 1992 met 26% kromp en in 1993 met 37% (Cosgrove, 2002). 

De sancties waren echter slechts deels de oorzaak van de scherpe 

economische neergang: ruim voordat de sancties van kracht werden, 

verkeerde de economie al in zwaar weer, waren de handelsbe‑

trekkingen al in hoge mate verstoord door het uitbreken van het 

conflict en maakte het overheidsbeleid een snel verslechterende 

economische situatie nog moeilijker. De sancties verergerden de 

economische crisis echter sterk en, wat even belangrijk was, ze ga‑

ven het regime van Milošević een middel in handen om de sancties 

verantwoordelijk te stellen voor de toenemende economische pro‑

blemen, ook al wisten degenen die dicht bij het regime stonden, zich 

te verrijken door oorlogswinsten en de ontduiking van sancties.

Bovendien boden de sancties Slobodan Milošević niet alleen een 

manier om de aandacht af te leiden van binnenlandse kritiek, maar 

gaven zij hem ook een argument om opnieuw staatscontroles in te 

stellen en markthervormingen uit de weg te gaan (Mijatović, 1998, 

p. 175). De economie bleef sterk gereguleerd en voor het ontduiken 

van de sancties betekende dit dat veel economische taken door de 

regering werden uitbesteed aan diegenen die het loyaalst waren 

aan het regime en de grootste vaardigheden en beste connecties 

hadden om te smokkelen. Waar de ondergrondse economie meestal 

beschouwd wordt als iets wat buiten controle van de overheid 

plaatsvindt, werd deze in het geval van de ontduiking van sanc‑

ties in de FRJ in hoge mate door de staat geleid en gepropageerd 

als ‘patriottisch smokkelen’ (Antonić, 2002, p. 371).9 De sancties 

speelden een centrale rol bij de snelle groei van de ondergrondse 

economie en de door de staat geleide herstructurering richting 

georganiseerde smokkel en clandestiene financiële transacties.10 

Milošević was in staat loyaliteit te gelasten en de opbrengsten van 

9 Zie ook Antic (1998).
10 De ondergrondse economie vormde in 1991 naar schatting 23,7% van de Joegoslavi-

sche economie, maar groeide tijdens de sancties explosief (Minić, 1993, p. 6).
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de sancties te innen door preferentiële toegang te verlenen tot de 

handel die sancties schond en die op zijn beurt het regime overeind 

hielp houden. Kortom, sancties versterkten de criminalisering van 

de politiek en de politisering van de criminaliteit (Vasilijević, 1995).

In dit opzicht waren de import en distributie van olie van groot 

belang. De militaire onafhankelijkheid van de FRJ betekende dat het 

regiobrede wapenembargo van de VN weinig impact had; het land 

was financieel echter kwetsbaar en sterk afhankelijk van geïmpor‑

teerde olie. Het aanvankelijke effect van het opleggen van uitge‑

breide sancties in mei 1992 was het creëren van een olietekort. Naar 

verluidt kwam het wegverkeer in de zomer van dat jaar tot stilstand 

toen in het gehele land rijen bij tankstations ontstonden. Later dat 

jaar verzekerde Servië zich echter van nieuwe voorraden, waardoor 

de benzineprijs daalde.11 De nieuwe leveranciers waren zwart‑

handelaars die Russische olie importeerden via de Montenegrijnse 

haven Bar, over de Bulgaarse grens bij Kalotina en over de Donau.

De onderkant van de benzinehandel werd gevormd door kleine 

plaatselijke zelfstandigen, die betrokken waren bij de smokkel van 

benzine en daarvoor particuliere auto’s gebruikten die speciaal 

waren aangepast om extra tanks te vervoeren. De grootste win‑

sten en risico’s waren voor de bovenkant van de handel, die beter 

georganiseerd was en officiële connecties nodig had. Op sommige 

plaatsen werden kleine handelaren na verloop van tijd verdreven 

door beter georganiseerde smokkeloperaties (zoals begin 1993 het 

geval was, toen Marko, de zoon van Milošević, in de stad Bela Crkva 

aan de grens met Roemenië een groot deel van de smokkel over de 

grens overnam).12 Ook de binnenlandse distributie werd uitbesteed 

aan diegenen die het dichtst bij het regime stonden. Circa 40% van 

de Servische tankstations werd gecontroleerd door banken die een 

nauwe band met Milošević hadden, door mensen die aangesloten 

waren bij zijn socialistische partij of door militaire leiders die 

via hen oorlogswinsten witwasten.13 Zo was Mirko Marjanović 

zowel de premier van Servië als de directeur van Progres, ’s lands 

grootste olie‑ en gasimporteur. Naar verluidt was het nieuwe, uit 

11 Silber, Laura. 16 november 1992. Fuel Embargo on Serbia Flouted: Queues Vanish as 
Petrol Tankers Violate United Nations Sanctions. Financial Times.

12 Zavrtanje Mafifaških Slavina (Versterking van de aanwezigheid van de maffia), 10 april 
2003. Dnevnik (Belgrado). Bron: www.dnevnik.co.yu.

13 Awash in Oil. 21 november 1992. Economist, 60.
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marmer en chroom opgetrokken kantoorgebouw van dit bedrijf 

in het centrum van Belgrado gebouwd met de inkomsten uit de 

oliesmokkel. Marjanović vergaarde zo een persoonlijk fortuin van 

circa 50 miljoen dollar.14 Een andere bekende zaak is die van Željko 

Ražnatović, oftewel ‘Arkan’, de beruchtste paramilitaire leider en 

onderwereldfiguur van Servië. Arkan was schijnbaar even bedreven 

in sanctieontduiking als in etnische zuiveringen en plunderingen. 

Milošević beloonde Arkan voor zijn successen met de oliesmokkel 

door hem een aantal tankstations te schenken. Voor elke tankwa‑

gen die Arkan binnen wist te halen, verdiende hij naar schatting 

30.000 dollar ( Verenigde Naties Experts, 1994, Bijlage III. A). Door 

dergelijke zakelijke transacties werden de banden tussen de georga‑

niseerde misdaad en de staat versterkt.

Het Milošević‑regime werkte bij de systematische, door de staat gefi‑

nancierde ontduiking van de sancties nauw samen met vertrouwe‑

lingen bij de Staatsveiligheidsdienst en het ministerie van Binnen‑

landse Zaken, waartoe deze dienst behoorde. Om sanctieontduiking 

te controleren en reguleren stelde Milošević Kertes aan, de man die 

in 1994 als hoofd van de douane eerder een leidende rol speelde bij 

het coördineren van wapensmokkel naar Kroatische en Bosnische 

Serviërs. Als de instelling die het meest effectief valuta kon verkrij‑

gen, werd de douane het middelpunt van de clandestiene financiële 

structuur van het regime.

Kertes was van cruciaal belang voor de organisatie van de embargo 

schendende handel, aangezien zijn dienst de import‑ en export‑

vergunningen leverde voor degenen die loyaal waren aan Milošević 

en degenen die hadden laten zien dat ze het meest bedreven waren 

in het omzeilen van VN‑controles. Zo werd de douane het centrum 

van de door de staat georganiseerde misdaad.

Kertes reorganiseerde de douane en verving geschoold en ervaren 

personeel door de mensen die hij vertrouwde, de meesten afkomstig 

uit zijn geboorteplaats Bačka Palanka. Hij huurde ze persoonlijk 

in.15 Vervolgens werden deze vertrouwelingen aangesteld om 

de grensovergangen af te bakenen die de beste mogelijkheden 

14 Pomfret, J. 21 november 1996. Serbia’s Duty-free Road to Europe’s Markets. Washington 
Post. Zie ook Antonić (2002, p. 374).

15 Circa 800 van de 2.300 douanebeambten in het land waren afkomstig uit Bačka 
Palanka. Dobbs, Michael. 29 november 2000. Crash of Yugoslavia’s Money Man. 
 Washington Post.
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boden om de smokkel af te romen. De zeer selectieve aard van de 

bestrijding van de smokkelhandel leverde grote winsten op voor 

de mensen met officiële connecties. Het resultaat was een enorme 

her verdeling van rijkdom via een door de staat gefinancierde 

clandestiene handel. ‘Sancties zijn een paradijs’, vertelde een 

sanctieontduiker aan een buitenlandse verslaggever. ‘Normaliter 

importeer je goederen, betaal je importheffingen en daarna belas‑

tingen. Maar als je de juiste mensen kent, betaal je onder sancties 

geen importheffingen en geen belastingen en heb je een excuus om 

meer in rekening te brengen. De sancties versterkten het regime van 

Milošević juist.’16

Om de sancties door middel van clandestiene import met succes te 

kunnen omzeilen, zijn niet alleen poreuze grenzen nodig, maar is 

ook de toegang tot buitenlandse deviezen vereist om de smokkel‑

waar te betalen.

De regering van Milošević nam daarvoor haar toevlucht tot ver‑

schillende financiële systemen. Een methode was simpelweg het 

drukken van grote hoeveelheden dinarbiljetten en vervolgens het 

inzetten van geldwisselaars om buitenlandse deviezen op de zwarte 

markt te kopen. Begin 1993 werd naar verluidt 40% van de aanvoer 

van dinars gebruikt om harde valuta op de zwarte valutamarkt te 

absorberen (Minić, 1993, p. 6). Het grootschalig drukken van dinars 

leidde weer tot een van de meest extreme perioden van hyperinflatie 

in de geschiedenis.

Een andere methode om harde valuta te absorberen was de 

staatsfinanciering van twee piramidebanken die bijzonder hoge 

rentepercentages boden. Aangezien deze twee banken in het land 

ook een groot aantal tankstations van de regering hadden gehuurd, 

konden de kasdeposito’s worden gebruikt om olie te importeren, 

waarbij de sancties werden geschonden (Naylor, 1999, p. 360‑361). 

Dafiment Bank, de grootste van de banken, was het eigendom van 

Dafina Milanović, een voormalig kassier met een strafblad vanwege 

verduistering en het vervalsen van documenten, en werd ook door 

haar geleid. Zij kreeg haar vergunning als bankier als beloning voor 

haar bijdragen aan het pensioenfonds en haar belangrijke rol bij het 

schenden van de sancties (Naylor, 1999, p. 361; Judah, 2000, p. 264). 

Haar carrière als bankier werd mogelijk gemaakt door nauwe 

 banden met criminele zakenpartners zoals Arkan.

16 Harden, B. 29 augustus 1999. The Milošević Generation. New York Times Magazine.
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Sanctieontduiking stimuleerde ook de groei van de internationale 

kant van het clandestiene financiële apparaat van het regime.

In de eerste helft van 1992 werden ruwweg 500 Servische bedrijven 

toegevoegd aan de lijst van 8.000 buitenlandse bedrijven op het 

eiland Cyprus, waarvan enkele waren opgezet voor het ontduiken 

van sancties (International Crisis Group, 2000, p. 16). Ook bood 

Cyprus plaats aan kantoren van verschillende Servische banken die 

vooral belangrijk werden nadat Servië een groot deel van de reserves 

aan buitenlandse deviezen naar het eiland stuurde, vooruitlopend 

op het internationale bevriezen van activa in 1993 (Naylor, 1999, 

p. 354). Dankzij deze gunstige buitenlandse uitvalsbasis die de 

ruimte bood om sancties te schenden, konden importgoederen 

worden besteld en betaald en vervolgens clandestien worden door‑

gestuurd naar de FRJ. Op dezelfde wijze kon de FRJ de verkoop van 

haar exportgoederen via Cyprus regelen, waarbij de herkomst van 

de goederen werd verhuld (Naylor, 1999, p. 354).

Niet alleen hadden diegenen die het dichtst bij het regime  stonden 

de meest winstgevende kansen om sancties te schenden. Sancties 

waren bovendien sterke prikkels voor gezagsgetrouwe beroeps‑

beoefenaars uit de middenklasse om zich te wenden tot de onder‑

grondse economie of zich te voegen bij het aanzwellende leger van 

de Servische diasporagemeenschap in het buitenland. Zo nam een 

chirurg uit Belgrado tijdens de sancties ontslag en werd benzine‑

smokkelaar, waardoor hij zijn maandelijkse inkomen wist te 

 verhogen van 140 dollar tot duizenden dollars.17

Hoewel sanctieontduiking voor sommige mensen tot grote winsten 

leidde, was de ondergrondse economie voor de meeste mensen 

simpelweg onderdeel van een overlevingsstrategie. Volgens Dinkić 

(1995, p. 229‑230) ‘werkte de zwarte markt de totale vervaging van 

de morele normen in de hand. Eerlijkheid werd een last en oneerlijk‑

heid was een deugd en een basisvoorwaarde voor overleving. Dit 

leidde onvermijdelijk tot een toename van corruptie en misdaad.’

Smokkel is in alle samenlevingen aanwezig, maar in de FRJ werd 

smokkel tijdens de sancties verheven tot de status van patriottische 

plicht. De regering in Belgrado prees openlijk de mensen die in de 

sanctieperiode ‘ondernemend’ werden.18 In deze omgeving, die een 

17 Harden, B. 29 augustus 1999. The Milošević Generation. New York Times Magazine. 
18 Bogosavljević, Srkan. 31 augustus 1992. Srbija na Dve Stolice (Servië op twee stoelen). 

Vreme (Belgrado), 1-2.
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goede voedingsbodem voor criminaliteit was, ontpopten opvallende 

criminelen zoals Arkan zich als lokale beroemdheden en rolmodel‑

len. Ze werden door de media als patriotten afgeschilderd. Wat de 

misdadigers aan macht en prestige wonnen, verloor de gezags‑

getrouwe professionele middenklasse. Een nieuwe en veel kleinere 

klasse van mensen die betrokken waren bij smokkel en zwarte 

markt, nam hun plaats in.

De criminaliserende gevolgen van sancties voor buurlanden

Volgens de patronen die worden weergegeven in tabel 1, waren de 

criminaliserende effecten van sancties niet beperkt tot de staat 

waartegen de sancties waren gericht, maar strekten zij zich uit 

over de gehele Balkan. Het apparaat van het Milošević‑regime dat 

de sancties doorbrak, steunde op een regionale ondersteunings‑

structuur waarbij de directe buurlanden werden gebruikt als 

overslagplaatsen. Terwijl de bovengrondse handelsrelaties in de 

regio werden verlamd door de oplegging van sancties, bloeiden de 

ondergrondse handelsrelaties.

De buurlanden stonden allemaal voor een soortgelijk dilemma 

 tussen hun officiële steun aan de sancties en hun belang bij het 

handhaven van handelsbetrekkingen met de FRJ. Hoewel alle 

buurlanden enorme verliezen in de handel met Servië meldden 

( Roemenië noemde een verlies van 8 miljard dollar, Bulgarije en 

Hongarije elk een verlies van 1,5 miljard dollar, en Macedonië ver‑

klaarde ‘zwaar getroffen’ te zijn),19 werden deze gedeeltelijk opge‑

vangen door een steeds intensievere ondergrondse handelsrelatie. 

Zo bedroeg volgens een recent onderzoek (Dadak, 2003) de zwarte 

handel van Bulgarije naar Servië in 1994 meer dan 5 miljard dollar.

De geleidelijke verscherping van de uitvoering van de sancties ont‑

moedigde sanctieontduiking niet, maar leidde tot een verschuiving 

en gebruik van andere routes. Toen de WEU/Donau‑missie in juni 

1993 met haar werkzaamheden begon en Roemenië en Bulgarije hun 

samenwerking met de uitvoering van de sancties vergrootten, nam 

de smokkelhandel vanuit Griekenland via Macedonië toe, waarmee 

de sancties werden ontdoken.

19 Traynor, Ian. 4 augustus 1994. Poor Neighbors Bear the Burden. Guardian, 10.
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Alle buurlanden hadden een aandeel in de sanctieontduiking, 

vooral op het gebied van de oliehandel. In het geval van Griekenland 

wordt in een vertrouwelijk EU‑rapport van maart 1995 gewezen op 

een patroon van voortdurende sanctieontduiking door Griekenland 

(Michas, 2002, p. 69). In het geval van Albanië werd de verarmde 

Albanese regio rond het Meer van Shkodër een overslagplaats voor 

olie. Het is veelzeggend dat Albanië in 1994 twee keer zoveel olie 

invoerde als het gebruikte (Naylor, 1999, p. 435). In 1995 zou het 

land een hoeveelheid die 100‑150% hoger was dan het binnenlandse 

olieverbruik illegaal hebben uitgevoerd naar het noorden.20 Richard 

York, sanctiecontroleur voor de EU, schatte toen dat 40% van de 

brandstof die naar de FRJ werd gesmokkeld via Albanië het land bin‑

nenkwam.21 De sancties zorgden voor extreme prijsverschillen: een 

vat olie van 210 liter dat voor DM 160‑190 in Albanië was gekocht, 

kon in Montenegro worden verkocht voor DM 300‑340 (Hajdinjak, 

2002, p. 15). Hoewel de Albanese regering in het openbaar ver‑

klaarde de sancties na te leven, was zij zelf medeplichtig aan de 

oliesmokkel. De regerende partij exploiteerde de grootste oliemaat‑

schappij in het land en de belasting op de olietransporten werd een 

belangrijke bron van staatsinkomsten.

Roemenië groeide eveneens uit tot een belangrijk overlaadpunt voor 

de smokkelhandel. En passant leidde dit tot nauwere banden tussen 

de staat en de georganiseerde misdaad. Arme Roemeense steden in 

de buurt van de grens met Servië lieten een explosieve economische 

groei zien dankzij de clandestiene grensoverschrijdende handel. 

Benzine kon in Servië worden verkocht voor drie keer de Roemeense 

prijs. Naar verluidt zou elk volledig geladen smokkelschip vanuit de 

stad Moldova Veche in Roemenië een winst van 2.500 dollar hebben 

behaald op elke trip over de Donau naar Servië. Dit is een enorm 

bedrag in een land waar het gemiddelde maandsalaris 100 dollar 

bedroeg.22

20 Schmidt, Fabian. 4 mei 1995. UN Security Council concerned over Albania’s sanctions 
busting. OMRI Daily Digest, II, Nr. 87. www.hri.org/news/balkans/omri/1995/95-05-04.
omri.html#11i.

21 Schmidt, Fabian. 16 mei, 1995. Update on Albanian Embargo-Busting. OMRI Daily 
Digest, II, Nr. 94, www.hri.org/news/balkans/omri/1995/95-05-16.omri.html.

22 Evans, Simon. 6 oktober 1995. Danube fishermen net cash at night smuggling to Serbs. 
Christian Science Monitor.
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Hoewel de Roemeense regering in het openbaar volhield dat zij de 

sancties strikt uitvoerde (waarbij zij wees op honderden in beslag 

genomen gesmokkelde vaten brandstof), bleef de olie over de grens 

naar Servië stromen. In mei 2000 beweerde het voormalige hoofd van 

de Roemeense geheime dienst, Virgil Magureanu, dat ‘de schending 

van het embargo tegen Joegoslavië door Roemenië een politieke 

beslissing was die op het hoogste niveau is genomen’. Bij een onder‑

zoek door Roemeense opsporingsambtenaren kwam aan het licht dat 

tijdens de sanctieperiode 695 spoorwagons met 36.500 ton brandstof 

via de Roemeens‑Servische grensovergang Jimbolia naar Servië 

waren gesmokkeld. De treinen passeerden klaarblijkelijk ’s nachts 

met gedoofde lichten de grens onder escorte van de geheime dienst.23

Het lastige dilemma om de sancties uit te voeren was vooral nijpend 

voor het buurland Macedonië, dat economisch een geheel met 

 Servië vormde en lange tijd had gediend als doorvoerpunt voor 

het handelsverkeer richting Servië. Macedonië was onafhankelijk 

geworden en had zich minder dan een jaar tevoren losgemaakt van 

Joegoslavië toen het werd opgeroepen de sancties uit te voeren. De 

verbindingen en het transport verliepen ook via Servië, waarop het 

voor 60% van zijn handel was aangewezen.24 Hoewel de Macedo‑

nische douane onder het oog van Canadese sanctiecontroleurs 

overdag toezicht hielden op grensoverschrijdingen, konden vracht‑

wagens na het invallen van de duisternis wanneer de grens officieel 

gesloten was, zonder controle de grens met Servië passeren.25

Macedonië werd ook een belangrijk kanaal om Servische export‑

producten uit de regio te smokkelen, met behulp van vervalste 

documenten waarop stond aangegeven dat Macedonië het land 

van herkomst was, om de VN‑sancties te ontduiken (Naylor, 1999, 

p. 354). Een groot aantal Servische dekmantelfirma’s is gevestigd in 

de Macedonische hoofdstad Skopje om de import en de export via 

Macedonië te vergemakkelijken.

Maar hoewel Macedonië zich dankzij sanctieontduiking in precaire 

economische omstandigheden staande wist te houden, hadden deze 

activiteiten ook ernstige en langdurige criminaliserende gevolgen.

23 Porte, Jean-Luc. 26 mei 2000. Probe into Romania’s role in breaching Yugo sanctions. 
Agence France-Presse.

24 Landay, Jonathan S. 9 juli 1993. No hitch for truckers busting sanctions through 
 Macedonia. Christian Science Monitor.

25 Chazan, Yigal. 3 juli 1993. Macedonia mocks Yugoslav embargo. The Guardian.
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Smokkel op grote schaal raakte geïnstitutionaliseerd als manier 

om rijkdom te vergaren en smokkelaars kregen veel meer macht in 

de Macedonische samenleving. Volgens een bericht in de Financial 

Times uit die tijd was het belangrijkste neveneffect van de  sancties 

dat ‘de embargo’s een wijdverbreide smokkelhandel hebben 

aangemoedigd die heeft geleid tot het ontstaan van economische 

bendes in de stijl van de maffia in de hele regio. Er is een nieuwe 

schaamteloze en gewelddadige “zakenklasse” ontstaan die op lange 

termijn een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van legitieme, 

belastingbetalende bedrijven op de gehele Balkan.’26 Zoals hierna 

wordt besproken, hebben deze problemen diepe en blijvende sporen 

achtergelaten.

De economische schok van de opheffing van de sancties

In november 1995 werden in Resoluties 1021 en 1022 van de VN‑

Veiligheidsraad de voorwaarden genoemd voor de (voorwaardelijke) 

opschorting van de sancties tegen Belgrado en de delen van Bosnië‑

Herzegovina die werden gecontroleerd door de Bosnische Serviërs. 

Gezien de centrale plaats van sanctieontduiking in de economie 

van de westelijke Balkan had de opheffing van de sancties direct 

effect op de gehele regio. De opbrengst van de sanctieontduiking 

in Macedonië was een belangrijk sociaal bindmiddel dat in de 

jaren negentig zorgde voor een wankele vrede tussen de verschil‑

lende etnische groeperingen (Hislope, 2003, p. 7). De opheffing 

van de sancties droeg bij aan een toename van de etnische span‑

ningen. Op een vergelijkbare manier, zo betoogt Strazzari (2003), 

is de  etnische onrust in Kosovo begin jaren negentig voor een deel 

in toom gehouden door de voordelen die ontduiking van sancties 

en andere ondergrondse economische activiteiten opleverden. De 

sancties leidden tot een ‘pax Mafiosi’ tussen Serviërs en Albanezen. 

De verslechterende economische situatie na de opheffing van de 

sancties verergerde ook hier de etnische spanningen.

Het aangrenzende Albanië werd nog het meest getroffen door de 

destabiliserende gevolgen van de opheffing van de sancties. Het 

land was totaal afhankelijk geworden van de sanctieontduiking.

26 Robinson, Anthony. 7 juli 1995. Survey of the Republic of Macedonia. Financial Times.
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Wallensteen (2002, p. 13, voetnoot 14) merkt op dat ‘de beëindiging 

van de sancties in 1996 een complete economische instorting 

[in Albanië] in 1997 heeft veroorzaakt, wat leidde tot een westerse 

vredesoperatie om het land te helpen stabiliseren’. Naylor (1999, 

p. 372) betoogt dat het opdrogen van de winsten uit sanctieontdui‑

king een ‘dodelijke slag’ heeft toegebracht aan de piramidespelen in 

Albanië. De instorting ervan in 1997 leidde tot de val van de Alba‑

nese regering. Naar schatting ging er tussen 1992 en 1996 1,5 miljard 

dollar om in de piramidebanken, die deels werden gevoed door de 

opbrengsten uit sanctieontduiking en andere smokkelactiviteiten 

(Hajdinjak, 2002, p. 32). Toen de piramiden instortten, onderging de 

regering hetzelfde lot.

De daaruit voortvloeiende chaos leidde tot het plunderen van over‑

heidsarsenalen en een toevloed van meer dan een miljoen wapens 

op de zwarte markt. Naar verluidt zouden de meeste van deze 

wapens zijn gesmokkeld (Judah, 2000, p. 320) en ontstond er een 

belangrijke bron van wapens voor de KLA (Kosovo Liberation Army), 

die tot dat tijdstip maar weinig succes had gehad bij pogingen zich 

van wapens te voorzien.

De gecriminaliseerde erfenis van de sancties

Behalve de directe naschokken van de opheffing van de sancties 

hebben deze een gecriminaliseerde erfenis achtergelaten in de regio 

met grote economische, maatschappelijke en politieke gevolgen (die 

sterk overeenkomen met de resultaten die worden aangegeven in 

tabel 1). Een bijzonder belangrijke gecriminaliseerde economische 

erfenis van de sancties is het voortbestaan van de netwerken voor 

sanctieontduiking. De sanctieontduikers hebben niet hun activi‑

teiten als gevolg van de opheffing van de sancties gestaakt, maar er 

heeft een verschuivingseffect plaatsgevonden omdat de smokke‑

laars zich op andere goederen zijn gaan richten. Zoals Naylor (1999, 

p. 363) het proces uitlegt: ‘Uit de overeenkomsten om samen te 

werken tussen de Servische geheime dienst en professionele smok‑

kelaars ontstonden nieuwe netwerken die zich bezighielden met 

gestolen auto’s, sigaretten, wapens, mensensmokkel en heroïnehan‑

del, die een plaag voor Europa vormden. 

Regeringsfunctionarissen die met smokkelen waren begonnen om 

geld te verdienen om het regime te steunen, bleven doorgaan met 
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smokkelen om hun eigen bankrekening te spekken.’ Zo zou bijvoor‑

beeld Miloševićs zoon Marko, die tijdens de sanctieperiode een 

dominante positie in de sigarettensmokkel had opgebouwd, nog 

altijd in samenwerking met figuren uit de Italiaanse georganiseerde 

misdaad sigaretten vanuit Montenegro via Italië naar West‑Europa 

smokkelen. In het jaar na de sancties schatte de regering dat zij bijna 

20% van haar mogelijke begrotingsinkomsten verloor aan sigaret‑

tensmokkel. In 2002 verliep volgens schattingen van de Servische 

belastingautoriteiten ongeveer de helft van de financiële transacties 

via illegale kanalen.27 In 2003 schatten westerse bankiers in Belgra‑

do dat slechts 30 à 40% van de handel in het land legaal was.28

De reden dat de netwerken voor sanctieontduiking lang na de 

sanctieperiode zijn blijven voortbestaan, is deels hierin gelegen dat 

een staat die smokkelhandel steunt om sancties te ontduiken, hier 

moeilijk uit kan stappen. Nergens is dit duidelijker dan in Monte‑

negro. Volgens Italiaanse onderzoekers is de sigarettensmokkel 

goed voor bijna 50% van het BNP van Montenegro, waardoor dit de 

belangrijkste economische activiteit van deze kleine republiek is. 

Volgens sommige schattingen (Hajdinjak, 2002, p. 26‑27, 41) bedroe‑

gen de verdiensten van de Montenegrijnse regering uit de clandes‑

tiene smokkelhandel aan het einde van de jaren negentig maar liefst 

700 miljoen dollar per jaar. Naar verluidt zouden de inkomsten uit 

de smokkel van sigaretten en andere goederen in 1999 vloeien naar 

een parallelle overheidsbegroting, die werd gebruikt om de officiële 

begroting te ondersteunen.29 In een 365 pagina’s tellende aan‑

klacht van juli 2003 werd Milo Jukanović, premier van Montenegro 

sinds 1991 en president sinds 1998, door het Italiaanse Openbaar 

Ministerie ervan beschuldigd samen te werken met Italiaanse 

misdaadorganisaties om grote hoeveelheden onbelaste sigaretten 

naar de Europese Unie te smokkelen.30 Montenegro’s banden met 

de Italiaanse maffia ontstonden en namen vaste vorm aan tijdens 

27 Cvijanović, Željko. 12 juni 2002. Serbia: Government facing mafia dilemma. Balkan Crisis 
Report, No. 342.

28 Jansson, Eric. 30 juli 2003. My friend the black market. Financial Times.
29 Forster, Nicholas, en Husić, Sead. 9 augustus 2001. Probe into Montenegro’s role at 

 iIllegal cigarette trade. Financial Times.
30 Traynor, Ian. 11 juli 2003. Montenegrin PM accused of link with tobacco racket. 

 Guardian.
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de sanctieperiode, waarbij een aantal maffialeiders zich begin jaren 

negentig vestigde in de Montenegrijnse haven Bar.31

Een andere gerelateerde erfenis van de sanctieperiode was de 

opkomst van een elite van ‘nouveaux riches’. De vorming van 

nieuwe elites tijdens het postcommunistische overgangsproces in 

Oost‑Europa is gepaard gegaan met corruptie en misdaad, maar in 

de westelijke Balkan is de criminalisering van de overgang versterkt 

door omstandigheden als sanctieontduiking en het maken van 

oorlogswinst.32

In Servië kwamen in de jaren negentig de meest succesvolle onder‑

nemers voort uit de kringen van degenen die nauwe banden met het 

regime hadden en informele monopolies kregen, inclusief de activi‑

teiten met betrekking tot sanctieontduiking.33 Personen die tijdens 

het bewind van Milošević fortuin hadden gemaakt met sanctieont‑

duiking en andere illegale activiteiten, wisten hun financiële macht 

te gebruiken om hun illegale winsten te beschermen. Dit is verge‑

makkelijkt door het feit dat de nieuw ontstane politieke partijen geld 

nodig hadden en dat er weinig alternatieven bestonden om aan geld 

te komen. In een rapport van het Center for the Study of Democracy 

(2004, p. 13) in Sofia wordt opgemerkt dat ‘voormalige criminelen en 

kopstukken van de georganiseerde misdaad de zakelijke elite in het 

Servië van na het Milošević‑tijdperk vormen. Zij bezitten banken, 

nieuwsbladen, televisiekanalen, import‑ en exportbedrijven en 

supermarktketens en behoren tot de belangrijkste financiers van 

politieke partijen.’

De aanpak van economische delicten gedurende het Milošević‑

tijdperk was een moeilijke en politiek gevoelige taak. In de zomer 

van 2001 werd bijvoorbeeld in Servië een nieuwe ‘extra winstbelas‑

ting’ ingevoerd die was gericht tegen oorlogswinstmakers, criminele 

organisaties en figuren uit het Milošević‑tijdperk en dekmantel‑

firma’s (United States Institute of Peace, 2002, p. 8). Twee jaar later 

had slechts een handjevol personen extra belastingen op grond 

van de nieuwe wet betaald en bleek dat deze belastingen bijzonder 

selectief waren opgelegd (International Crisis Group, 2003, p. 17). 

31 Vuković, Marko. 10 april 1998. Bar chief of police arrested by Italian police. AIM.
32 Over het ontstaan van nieuwe elites tijdens het Milošević-tijdperk, zie Antonić (2002).
33 Gesprek van de auteur met Milko Stimac, directeur van het G-17 Instituut en lid van 

de Servische Commissie van Toezicht op het Effecten- en Beurswezen, 30 juni, 2003 
(Belgrado).
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Prominente leden van de nieuwe elite verzetten zich krachtig tegen 

de invoering van de rule of law, de rechtsstaat.34 Een groot aantal 

van hen zocht de legitimiteit door belangrijke spelers te worden in 

de legale sectoren van de economie. Maar de wijze waarop velen 

zaken doen, blijft een grijs gebied tussen legaliteit en illegaliteit.35 

Uit opinieonderzoeken blijkt een brede maatschappelijke tolerantie 

en aanvaarding van illegale praktijken zoals omkoping en smokkel 

(bijvoorbeeld Vasović, 2000, p. 15‑16).

De moeilijkste politieke uitdaging in het Servië van na Milošević 

was het doorbreken van de sterke symbiose tussen de staat en de 

georganiseerde misdaad, die in de jaren negentig werd gevoed door 

sancties en oorlog.

De ernst van het probleem werd in maart 2003 op dramatische 

wijze duidelijk door de moord op de Servische premier Zoran Jinkić. 

De vermoedelijke leider van het moordcomplot is Milorad Luković 

(‘Legija’) met zijn zogeheten Zemun‑clan, een bekende criminele 

bende in Belgrado, die zich in het bijzonder bezighoudt met de 

smokkel van drugs, sigaretten en olie.36 De macht van Luković en 

zijn partners kan worden teruggevoerd tot het Milošević‑tijdperk, 

toen de nauwe banden tussen misdaad, het zakenleven en het 

staatsveiligheidsapparaat ontstonden. Luković, een voormalig lid 

van het Franse Vreemdelingenlegioen en commandant van de ‘Rode 

Baretten’, een speciale eenheid binnen het Servische ministerie van 

Binnenlandse Zaken, had ontslag genomen uit overheidsdienst en 

een criminele organisatie opgezet, zonder overigens de banden met 

het veiligheidsapparaat te verbreken. Luković en de onderwereld 

van Belgrado speelden een belangrijke rol bij de opkomst van Jinkić 

en de afzetting van Milošević. Luković had Jinkić in oktober 2000 

ontmoet, een paar dagen voordat Milošević ten val werd gebracht, 

en volgens Jinkić stemde Luković ermee in geen gehoor te geven aan 

het bevel van Milošević om te schieten op aanhangers van de oppo‑

sitie, die op 5 oktober uit het gehele land waren samengekomen. 

Hij en andere belangrijke leiders van het staatsveiligheids apparaat 

34 Gesprek van auteur met Mlakan Dinkić, de toenmalige president van de Nationale Bank 
van Servië (momenteel minister van Financiën), 30 juni-4 juli 2003 (Belgrado).

35 Gesprekken van de auteur, G-17 Instituut, International Crisis Group, Nationale Bank 
van Servië, 30 juni-4 juli 2003 (Belgrado). 

36 Drenca, Boris, en Sunter, Daniel. 23 mei 2003. Serbia: Further action against mafia 
demanded. Balkan Crisis Report, No. 432.
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hielden zich aan hun belofte.37 Bovendien hielpen de mensen van 

Luković in juni 2001 ook bij de uitlevering van Milošević.38 Een 

aantal van de belangrijkste misdaadbendes van Servië die hun 

vroegere beschermheer in de steek hadden gelaten en de kans van 

Jinkić hadden gekozen, hadden onvoorwaardelijk amnestie gekre‑

gen nadat Milošević was gevangengenomen en uitgeleverd. Maar 

Jinkić, die onder druk stond van de internationale gemeenschap 

en uit pragmatische overwegingen de noodzaak tot hervormingen 

had geaccepteerd om de hoognodige buitenlandse hulp te verkrij‑

gen, had een begin gemaakt met een harde aanpak van figuren uit 

de georganiseerde misdaad. Daaronder waren ook personen die 

hem hadden geholpen aan de macht te komen.39  Sommige waar‑

nemers hebben daarom de moord cynisch omschreven als een 

‘onbeduidende moord onder vrienden’.40 Het losser maken van de 

diepgewortelde banden tussen het staatsveiligheidsapparaat en 

criminele organisaties in Servië blijft een hachelijke taak voor de 

opvolgers van Jinkić en velen hebben betwijfeld of er wel voldoende 

politieke wil bestaat.41 In een recent rapport van de International 

Crisis Group (2004, p. I‑II) wordt benadrukt dat Servië om een 

stabiele staat te worden, de overgang moet maken ‘van de gecrimi‑

naliseerde staat uit het Milošević‑tijdperk naar een meer normale 

maatschappij’.

Vergelijking met Kroatië

Hoewel een uitgebreide vergelijking buiten het bereik van dit ar‑

tikel valt, levert een korte uitbreiding van de analyse naar de zaak 

van Kroatië nuttig vergelijkend materiaal op en kan zij helpen de 

vraag te beantwoorden in hoeverre het hier gehanteerde analyti‑

37 Griffiths, Hugh. 31 maart 2003. Balkan reconstruction report: A mafia within the state. 
Transitions Online. Artikel beschikbaar op www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguag
e=1&IdPublication=9&NrIssue=1&NrSection=4&NrArticle=9149i. 

38 Jansson, Eric, en Wagstyle, Stefan. 14 maart, 2003. The cancer of organized crime that 
riddles Serbia. Financial Times.

39 LeBor, Adam. 13 maart 2003. Brussels fears Serbian gangsters. Balkan Crisis Report, No. 
414.

40 Gesprek van de auteur met voormalige federale rechter, 3 juli 2003 (Belgrado).
41 Gesprek van de auteur, International Crisis Group, 30 juni 2003 (Belgrado); en gesprek 

van de auteur, Helsinki Committee on Human Rights, 30 juni 2003 (Belgrado).
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sche kader ook buiten de zaak van de FRJ van toepassing is. Het kan 

nuttig zijn om een tegennatuurlijke redenering te gebruiken en te 

vragen hoe gecriminaliseerd de staat, economie en maatschappij in 

de FRJ geweest zouden zijn als er geen uitgebreide sancties waren 

opgelegd. Deze analyse duidt erop dat de FRJ meer gelijkenis zou 

hebben vertoond met het buurland Kroatië, eveneens een voorma‑

lige Joegoslavische republiek midden in een postcommunistische 

overgang, ook betrokken bij een langdurige oorlog en ook geleid 

door een autoritaire nationalist, maar een land waaraan geen al‑

omvattende economische sancties waren opgelegd. Evenzo is het 

waarschijnlijk dat als aan Kroatië uitgebreide economische sancties 

waren opgelegd, het land waarschijnlijk meer had geleken op de FRJ. 

De criminalisering van de staat, economie en maatschappij is voor 

beide landen een groot probleem geweest, maar in de FRJ veel meer 

dan in Kroatië.

Kroatië was echter wel een doelwit van het regiobrede VN‑wapen‑

embargo, dat in 1991 werd opgelegd. Evenals in de FRJ vond er 

smokkel in oorlogsomstandigheden plaats, die sommige onder‑

nemers veel geld en sociaal aanzien opleverde. Maar in Kroatië 

werkte dit mechanisme niet zo diep in op de algehele economie en 

maatschappij. De smokkel was over het algemeen immers beperkt 

tot wapensmokkel. Het wapenembargo zelf had wel een veel groter 

criminaliserend effect op Kroatië dan op de FRJ, omdat de FRJ in 

militair opzicht onafhankelijker was.

Bovendien was Kroatië het belangrijkste kanaal voor het smokkelen 

van wapens naar Bosnië, eveneens doelwit van het VN‑wapenem‑

bargo. Kroatië inde informeel hoge overslagkosten (meestal 30%, 

met betaling in natura).42 Gezien de betrokkenheid van de staat bij 

deze smokkel was er een bijzonder sterk criminaliserend effect op 

overheidsinstellingen, zoals de douane. Zoals een recent onderzoek 

naar de georganiseerde misdaad in de regio beschrijft (Center for 

the Study of Democracy, 2004, p. 73): ‘Een van de belangrijkste 

taken van de Kroatische douane na de oprichting hiervan was het 

faciliteren van de illegale wapenimport voor en tijdens de oorlog 

van 1991 tot 1995. De “door de staat opgebouwde” rol van de smok‑

42 Gesprekken van de auteur met de gepensioneerde Kroatische generaal Spegelj, op 
23 juli 2002 (Zagreb), en met de gepensioneerde generaals uit Bosnië-Herzegovina 
Rasim Delić, op 8 juli 2002, en Stjepan Siber, op 17 juli 2002 (Sarajevo). 
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kelnetwerken veranderde al snel in criminele samenwerking tussen 

de georganiseerde misdaad en corrupte overheidsinstellingen.’

Een Kroatische econoom (Bicanić, 2001, p. 169) stelde evenzo dat het 

gebrek aan transparantie bij de wapeninkoop tijdens de oorlog ‘een 

nauwe band schiep tussen politici, wapenhandelaars, smokkelaars 

en andere onderwereldfiguren’, een band die in dit decennium 

stand zou houden.

En er is nog een ander cruciaal verschil tussen de twee zaken: waar 

de economische sancties een verlammende klap uitdeelden aan 

de officiële economie in de FRJ, ging dit niet op voor het wapen‑

embargo in Kroatië. In de FRJ wendde een veel groter deel van de 

bevolking zich tot de smokkeleconomie dan in Kroatië. En terwijl de 

moeilijke economische omstandigheden tijdens de sancties bijdroe‑

gen aan een ware uittocht van de middenklasse die de ruggengraat 

vormde van de officiële economie in de FRJ, vond een gelijksoortige 

uittocht in Kroatië niet plaats.

In tegenstelling tot de FRJ werd een belangrijke bron van corruptie 

in Kroatië gevormd door de verduistering van schenkingen van 

immigrantengemeenschappen in het buitenland (Hokenos, 2003). 

Een andere corruptiehaard was het slecht opgezette privatiserings‑

proces in oorlogstijd, dat gemanipuleerd werd om diegenen te belo‑

nen en te verrijken die het dichtst stonden bij het Tudjman‑regime 

en de heersende nationalistische politieke partij.

Tegenwoordig zouden velen beamen dat de staat, economie en maat‑

schappij in Kroatië over het algemeen veel minder gecriminaliseerd 

zijn dan in Servië en Montenegro. Hoewel de indicatoren weliswaar 

verre van volmaakt zijn, wijzen ze op veel minder corruptie en 

ondergrondse economische activiteit (Ott, 2002).43 Hoewel de crimi‑

nele groeperingen van Zagreb niet onbetekenend zijn, zijn ze slechts 

een schim van hun tegenhangers in Belgrado.44 De Wereldbank heeft 

Kroatië op het gebied van corruptie gerangschikt in de middengroep 

van overgangslanden,45 terwijl Servië en Montenegro daarentegen 

gerangschikt worden onder de meest corrupte landen ter wereld.

43 Ott (2002, p. 6) merkt op hoe moeilijk het is om de mate van corruptie te bepalen.
44 Voor vergelijkingen tussen de criminele groeperingen in Zagreb en Belgrado, zie het 

interview met Jasna Babić, auteur van Zagreb Mafia, in Novi List, 28 juni 2003. Beschik-
baar op www.hsp1861.hr/vijesti4/030628jb.htm.

45 Zie Kregar, Josip. Corruption in Croatia: Risks and actions. Beschikbaar op 
www.transparency.hr/dokumenti/tekstovi/deloitt_kregar.pdf.
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Conclusies

In deze bijdrage is een analytisch kader ontwikkeld (samengevat in 

tabel 1) door een brug te slaan tussen het onderzoek naar sancties 

en transnationale misdaad. Hierin worden de mogelijke politieke, 

economische en maatschappelijke criminaliserende gevolgen van 

sancties geïdentificeerd en geclassificeerd, zowel tijdens als na de 

sancties. Deze gevolgen zijn nader onderzocht aan de hand van 

de Joegoslavië‑casus en een beperkte secundaire vergelijking met 

Kroatië. De ervaring met de ontduiking van sancties in de FRJ sluit 

nauw aan bij de patronen van politieke, economische en maat‑

schappelijke criminalisering die in tabel 1 zijn geïdentificeerd en 

geclassificeerd.

In Kroatië betekende de aanwezigheid van het wapenembargo in 

combinatie met de afwezigheid van uitgebreide sancties dat de 

criminaliserende effecten aanzienlijk waren, maar gematigder en 

nauwer begrensd dan in de zaak van de FRJ.

De zeer geleidelijke wijze waarop het regime in de FRJ veranderde, 

laat zien dat de sancties in termen van criminalisering een lange 

nasleep hebben (hoewel het met het verstrijken van de tijd steeds 

moeilijker wordt duidelijk te bepalen welke aspecten van crimi‑

nalisering aan die nasleep te wijten zijn). Zowel de FRJ als Kroatië 

is langdurig in oorlog geweest en heeft problemen ondervonden 

tijdens het postcommunistische overgangsproces. Maar gezien het 

feit dat de criminalisering diepgaander en wijder verbreid was in de 

FRJ dan in Kroatië, lijkt het erop dat de sancties een onafhankelijke 

causale invloed hebben uitgeoefend.

Als een langdurige oorlog een belangrijker variabele was geweest, 

zou er naar verwachting in Kroatië meer criminalisering te zien zijn 

dan in de FRJ, temeer daar het Kroatische grondgebied meer dan 

Servië door oorlogsgeweld is getroffen (het gewapende conflict heeft 

nooit rechtstreeks op Servisch grondgebied plaatsgevonden, terwijl 

in circa een derde deel van Kroatië gevochten is).

Hoewel een case study inherente verklarende beperkingen heeft, 

biedt deze toch enkele belangrijke algemene lessen die relevant zijn 

voor de bredere discussie over sancties.

Allereerst blijkt uit dit artikel dat het nuttig is om het onderzoek 

naar sancties vanuit een meer criminologische invalshoek te 

bekijken. Met de toepassing van sancties wordt getracht om de 

kwetsbaar heden voortvloeiend uit economische afhankelijkheid 
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te manipuleren om een politiek doel te bereiken. Sancties kun‑

nen echter onbedoeld een voedingsbodem zijn voor clandestiene 

vormen van onderlinge afhankelijkheid die leiden tot aanpassing 

en ontduiking. Ook kunnen sancties prikkels en kansen voor het 

regime creëren om te coöpteren, samen te werken en een verbond 

aan te gaan met de lokale en transnationale actoren die beschikken 

over de beste connecties en vaardigheden om te smokkelen. Hoewel 

meestal wordt gedacht dat ondergrondse economieën buiten de 

macht en de instellingen van de staat opereren, toont de dynamiek 

van de ontduiking van sancties de mate waarin de ondergrondse 

economische activiteiten door de staat gefinancierd en georgani‑

seerd kunnen zijn, zoals we gezien hebben in de zaak FRJ.

Dit artikel wijst er ook op dat het belangrijk is de focus van analyse 

geografisch uit te breiden om de criminaliserende gevolgen van de 

sancties voor de buurlanden te kunnen beoordelen. En wat even 

belangrijk is: de tijdsduur van de analyse van de sancties dient 

te worden verlengd. Het is opvallend dat in de discussie over de 

sancties zo weinig wordt gezegd over de negatieve gevolgen en de 

nasleep van die sancties. Zo beschouwt de Europese Unie Servië en 

Montenegro op dit moment als een toegangspoort voor criminelen 

naar West‑Europa. Maar slechts zelden erkent een westers land 

überhaupt aan het probleem te hebben bijgedragen.

Het kan verleidelijk zijn de conclusie te trekken dat de belangrijkste 

les uit de ervaringen met sanctieontduiking is dat de VN nog meer 

inspanningen moet verrichten om embargo’s te handhaven. Maar 

dit brengt het risico met zich mee dat de criminaliserende gevolgen 

van sancties onbedoeld nog sterker worden, zonder dat de sanc‑

ties per se effectiever zijn. Het strakker aanhalen van het net van 

sancties rond een bepaald land kan tot gevolg hebben dat ‘kleine 

zelfstandigen’ in de smokkelbusiness worden verdreven, terwijl de 

winsten van de meeste geraffineerde en goed georganiseerde smok‑

kelaars verder groeien en hun marktpositie verbetert. Bovendien 

dreigt een ‘waterbed‑effect’ doordat meer controle in één gebied 

kan leiden tot een verplaatsing van smokkelactiviteiten. Deze dyna‑

miek is bekend als het gaat om de aanpak van grensoverschrijdende 

criminaliteit zoals drugs‑ en mensensmokkel. De problematiek van 

internationale economische sancties kan dan ook beter worden 

geanalyseerd tegen de achtergrond van (de bestrijding van) grens‑

overschrijdende criminaliteit (Andreas, 1998).
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Meer aandacht schenken aan de negatieve criminaliserende neven‑

effecten van sancties wil niet zeggen dat sancties nooit zouden 

mogen worden toegepast of dat bezorgdheid over criminalisering 

per se zwaarder telt dan alle andere overwegingen. Wel dient deze 

bezorgdheid een grotere rol te gaan spelen bij het opzetten, invoeren 

en evalueren van sancties. Als reactie op de ervaringen met sancties 

in de FRJ, maar ook in Irak, is er de afgelopen jaren een tendens 

geweest om sancties fijner af te stemmen en scherper te focussen 

om hun negatieve gevolgen te verminderen. De bevindingen uit dit 

artikel wijzen erop dat deze herbeoordeling en nieuwe opzet van 

sanctiemechanismen ook meer bewuste pogingen moet omvatten 

om de criminaliserende effecten van sancties te minimaliseren.

Gerichte sancties zoals een verbod op luchtverkeer, een reisverbod 

voor leden van het regime, hun familieleden en nauwe bondge‑

noten, het bevriezen van persoonlijke buitenlandse activa van 

regimeleiders en diplomatieke isolering en ontzegging van accredi‑

tatie, hebben waarschijnlijk veel minder ernstige criminaliserende 

effecten. Tegelijkertijd moet worden erkend dat sommige gerichte 

sancties meer criminaliserende gevolgen hebben dan andere. 

Inderdaad kunnen sommige gerichte sancties, vooral sancties op 

het gebied van bulkgoederen zoals wapenembargo’s46 (zoals in het 

geval van Kroatië), nog altijd zeer grote criminaliserende gevolgen 

hebben.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial 

policy. The section Summaries contains abstracts of the internatio‑

nally most relevant articles of each issue. The central theme of this 

issue (nr. 3, 2009) is Politics and organized crime.

A dangerous triangular relationship? Failed states, organized 
crime and transnational terrorism
T.E. Aalberts

In recent years it has become popular in political discourse and 

academic literature to talk about the blurring boundaries between 

transnational terrorism and organized crime. In addition, the 

terrorist attacks of 11 September 2001 have instigated a debate 

on the link between transnational terrorism and state failure. 

This article scrutinizes this so‑called ‘black hole’ thesis and its 

relationship to the crime‑terror nexus by addressing the political 

significance of such conceptual blurring within an international 

context that is increasingly characterized by uncertainty and 

uncontrollable risks.

The political-criminal nexus in Italy: 150 years of relationships 
between mafia and politics
L. Paoli

This article analyzes the so‑called political‑criminal nexus in 

Italy, that is, the relationships of exchange and collusion between 

politicians and civil servants, on the one hand, and members of 

organised crime – and specifically Southern Italian mafia – groups 

on the other. Its main thesis is that the political‑criminal nexus in 

Italy finds nowadays no parallel in any other Western, developed 

nation, with the possible exception of Japan. The extraordinary 

intensity of Italy’s political‑criminal nexus is related to the 

specificity of Italy’s organised crime. This is discussed in the first 

section of the article. The following ones briefly sketch the evolution 

of the political‑criminal nexus since Italy’s Unification in 1861 and 

then focus on the last thirty years. The recognition of the recent 
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law enforcement successes is complemented by a discussion of the 

factors that favour the perpetuation of mafia organisations and the 

political‑criminal nexus in the future.

Lombroso’s views on the Italian mafia
C.J.C.F. Fijnaut

The writings of Cesare Lombroso reflect to a high degree the crime 

problems being discussed in his time. This is certainly true for 

the phenomenon of the Italian mafia. Inspired by others writers, 

press reports and his own observations he came to the conclusion 

that criminal associations belonging to the Sicilian mafia and the 

‘Ndrangheta, in particular consisted of professional criminals 

and were quite often headed by an intelligent born criminal. In 

a quite detailed manner he described the ways in which these 

organizations were structured and the initiation rites that were 

applied to youngsters who wanted to join them. Lombroso made 

no secret of the political role the mafia groupings played in Italy, 

but he warned at the same time that one should take into account 

that these groupings also disguised themselves as political 

organizations in order to cover up their true nature: nothing else 

than criminal organisations. This warning gives room for the idea 

that – like in the United States – the Italian mafia could also take 

root in other European countries than Italy itself and not only 

use them as places to hide from the Italian police and judicial 

authorities or as market places to trade in illegal goods and services.

André Cools and Agusta; a Belgian affair
M. Cools

This article describes the relation between the murder on the 

Walloon social‑democratic politician André Cools on 18th July 

1991 at Liege and the corruption case Agusta – dealing with the 

purchase of army helicopters – in order to reflect on typical Belgian 

criminological issues in this political organized crime topic. The 

murder committed by Tunisian hit‑men was ordered through the 

influence of the personal cabinet of Van der Biest, a former minister. 

During the murder investigation a link with the Agusta corruption 

case was discovered and would tear down several ministers as 

well as the former NATO Secretary‑General Willy Claes. Due to the 

existence of especially journalistic sources and a lack of scientific 

criminological material, the conclusions of this article are strictly 
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personal. The murder and the corruption prove the fact that 

political organized crime was a reality in Belgium. This case can 

stand as a scholarly example in the study of political organized 

crime in Belgium.

Crime and politics in Russia
D. Siegel

Traditionally there was a lot of admiration in Russia for the 

social bandits in the sixteenth en seventeenth centuries. Later, 

under the Soviets, other brave political bandits, better known 

as revolutionaries, were praised. In addition, there were vory v 

zakone and the prisoners of Gulag. In this article the link between 

politics and crime in the Soviet and post‑Soviet Russia is analyzed. 

In order to understand the emergence of old and new criminals 

it is necessary to follow the historical development of this 

interrelationship.

Organized crime, corruption and politics in Bulgaria
P. Gounev and T. Bezlov

This paper focuses on how organized crime in Bulgaria uses 

political corruption to achieve its goals. It focuses, though, on one 

specific type of criminal structures, the ones controlled by former 

security officers. More specifically it analyzes the criminal careers 

of two well known Bulgarian crime figures and former security 

officers. The way they use the instrument of corruption changes 

though the years when they evolve from relatively unimportant 

racketeers into powerful local oligarchs.

Criminalizing consequences of international economic sanctions
P. Andreas

The upsurge in the use of economic sanctions in the post‑Cold 

War era has prompted much scholarly and policy debate over 

their effectiveness and humanitarian consequences. Remarkably 

little attention, however, has been devoted to their criminalizing 

consequences and legacy for the post‑sanctions period. In this 

article, the author develops an analytical framework identifying 

and categorizing the potential criminalizing effects of sanctions 

across place (within and around the targeted country) and time 

(during and after the sanctions period). This framework is applied 

and evaluated through an in‑depth examination of the case of 
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Yugoslavia. For comparative leverage and to assess the applicability 

of the argument beyond the Yugoslavia case, the analysis is 

briefly extended to Croatia. The article suggests that sanctions 

can unintentionally contribute to the criminalization of the state, 

economy, and civil society of both the targeted country and its 

immediate neighbors, fostering a symbiosis between political 

leaders, organized crime, and transnational smuggling networks. 

This symbiosis, in turn, can persist beyond the lifting of sanctions, 

contributing to corruption and crime and undermining the rule of 

law.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, via de buttons 

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/
Webpagina van  de ‘Political Instability Task Force’ (voorheen: ‘State 

Failure Task Force’). Dit panel van wetenschappers en methodolo‑Dit panel van wetenschappers en methodolo‑

gen doet sinds 1994 in samenwerking met de CIA onderzoek  naar 

factoren van state failure. Er is onder andere een lijst te vinden met 

alle gewapende conflicten vanaf 1955. Voorts inventarisaties op ba‑

sis van onderscheid naar oorzaken van politieke instabiliteit, zoals 

etnische tegenstellingen, revolutionaire omwentelingen, genocide 

en ingrijpende regimewisselingen. Links naar verwante websites.

www.clingendael.nl
Via de zoekfunctie (typ ‘state failure’) op de website van Instituut 

Clingendael zijn verschillende relevante publicaties te vinden, on‑

der andere een artikel van de voormalig secretaris‑generaal van de 

VN Kofi Annan, Fragiele staten: van probleem tot oplossing. 

www.internationalespectator.nl/2009/20090200_is_art_annan.pdf

www.smartsanctions.se
Website van het Special program on the implementation of targeted 

sanctions. Uitgebreide informatie over de ontwikkeling van ef‑Uitgebreide informatie over de ontwikkeling van ef‑

fectieve en ‘slimme’ sancties ter bevordering van een vreedzame 

beslechting van (internationale) conflicten. Links naar literatuur en 

(onderzoeks)instituten die zich bezighouden met conflictonderzoek.

www.europol.europa.eu
Website van Europol, waarop onder andere de EU Organize crime 

threat assessment‑rapporten (OCTA) zijn te vinden. www.europol.

europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_As‑

sessment_(OCTA)/OCTA2008.pdf

www.transparency.org
Website van de meest toonaangevende ngo op het gebied van 

corruptiebestrijding wereldwijd. Informatie over komende 
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evenementen, nieuws en feiten over corruptie. Links naar onder‑

zoeksrapporten en praktische toolkits om corruptie te bestrijden.

www.uri.edu/artsci/wms/hughes/tpcnexus
Online artikel van D.M. Hughes and T.A. Denisova over The transna-

tional political criminal nexus of trafficking in women from Ukraine.

http://books.google.nl/books?
Zoeken op ‘political‑criminal’ nexus levert diverse hits op, onder 

andere het (niet te downloaden maar wel online te lezen) inleidende 

hoofdstuk van de bundel Menace to society; political criminal col-

laboration around the world, geschreven door de redacteur van de 

bundel, Roy Godson. 

http://ciroc.nl/seminars/huismanalbanezen.pdf
Online artikel van onderzoeker Sander Huisman over Public admin-

istration, police and security services, corruption and organised crime 

in Albania. Met een algemene beschouwing over de erfenis van het 

communisme, transitieproblemen en de gevolgen van de oorlog in 

voormalig Joegoslavië.

www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/70
Engelstalige pagina’s van de website van de Italiaanse antimaffia‑

organisatie Libera. Een netwerk van civiele organisaties die strijden 

voor verbetering van de rechtsstaat en tegen straffeloosheid, 

 corruptie enzovoort.  

www.gangland.net/main.htm
Populaire website over maffiagroeperingen wereldwijd, met infor‑

matie over boeken, films, enzovoort.

www.maffiagame.nl
Neem zelf een plaats in de virtuele wereld van de maffia en werk je 

van een groentje naar misschien wel de sterkste en meest gerespec‑

teerde Godfather of First Lady van MaffiaGame.nl! 
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New horizons for EU criminal justice: from Tampere to the post‑
Hague Programme
In 1999 a summit in Tampere, Finland adopted the ‘Tampere 

Conclusions’ based on the new competencies of the EU for justice 

and home affairs under the Amsterdam Treaty.

In 2004 the Hague Programme and Action Plan (COM(2005)184) 

were adopted. With the Hague Programme coming to an end in 

2009, the Commission has launched a public consultation on the 

new ‘Stockholm’ Programme. What should be a priority in European 

criminal law for the next five years? How can existing legislation 

be improved or simplified? How can existing instruments be made 

more effective? How should new technologies be used to promote 

a coherent judicial area and reinforce police cooperation?

This conference will deal with the criminal and police side of 

the new programme. Judicial cooperation in civil matters will be 

discussed at a conference on 26‑27 November 2009.

Datum: 25‑26 mei
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Locatie: Trier, Duitsland

Informatie en aanmelding: www.era.int

Jeugd en veiligheid, ketensamenwerking rond jeugdcriminaliteit
Bij de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit is het van groot 

belang dat lokale overheid, politie, justitie, jeugdhulpverlening, 

jongerenwerk en scholen gezamenlijk een sluitende werkwijze 

ontwikkelen om effectief hulp en straf te kunnen bieden. Op dit 

moment spelen drie voorzieningen een cruciale rol in de keten‑

samenwerking: de veiligheidshuizen, de centra voor jeugd en gezin 

en het netwerk‑ en trajectberaad. Maar hoe wordt in de praktijk 

vorm gegeven aan deze voorzieningen op lokaal niveau? Welke 

rollen gaan de verschillende partners spelen? Hoe worden deze 

voorzieningen ingebed binnen al bestaande samenwerkingsver‑

banden op het gebied van jeugd en veiligheid zodat er een duidelijke 

meerwaarde ontstaat? Deze landelijke studiedag geeft een overzicht 

van praktijkvoorbeelden van schakels van de keten en de wijze 

waarop partners hierin samenwerken.

Datum: 28 mei

Locatie: Utrecht, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl

Opsporing en bewijsvoering in zedenzaken
De publieke aandacht voor zedenmisdrijven is groot. Vooral door 

sociaalwetenschappelijke studie is kennis van en inzicht in de 

aard van seksueel geweld, seksuele intimidatie/verleiding zeer 

toegenomen. Op deze dag staat echter de opsporing‑ en bewijsvoe‑

ringpraktijk centraal. Onderwerpen van de workshops zijn o.a. de 

omgang met volwassen slachtoffers van zedenmisdrijven, juridische 

aandachtspunten bij rechercheonderzoek, seksueel grensoverschrij‑

dend gedrag onder jongeren, de rol van de cognitieve psycholoog 

in zedenzaken, verbetering van de positie van zedenslachtoffers in 

het strafproces, onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik, 

verkrachting en de analyse van seriematigheid, de waarde van de 

medische gegevens in het kader van de waarheidsvinding en de rol 

van medische deskundigen binnen het strafrecht.

Datum: 28 mei

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl, tel. 030‑6984222

http://www.leidscongresbureau.nl
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Wanneer liefde uitmondt in een gevecht...
Een partnerrelatie is geen statisch gegeven, maar ontwikkelt zich 

over de tijd en kan verschillende vormen aannemen. Een aantal 

relaties ontwikkelt zich negatief, stalking en geweld kunnen een 

gevolg zijn. Deze studiedag biedt inzicht in geweldsvormen in (ex‑)

partnerrelaties, belicht de mechanismen ervan en buigt zich over 

screening‑ en interventiemogelijkheden. Onderzoek en praktijk 

ontmoeten elkaar en tevens worden verschillende beroepsgroepen 

verenigd die met de thematiek in aanraking komen.

In de voormiddag lichten onderzoekers hun expertise toe om een 

referentiekader te bieden voor de praktijk. In de namiddag zijn er 

interactieve workshops onder leiding van ervaringsdeskundigen uit 

diverse werkvelden.

Datum: 2 juni

Locatie: Leuven

Informatie en aanmelding: www.divert.be/unief_studiedag/unief.

html en sabrina.goossens@law.kuleuven.be 

Culturele criminologie: een uitdaging!
Het congres is gewijd aan verschillende thema’s, zoals misdaad en 

jeugd, cultuur en organisatiecriminaliteit, misdaad en kunst, Ne‑

derlandse reacties op mobiliteit, groene criminologie enzovoort. 

Onder de sprekers zijn Stijn Franken, Henk van de Bunt, Marc 

Schuilenburg, Dina Siegel, Lodewijk Brunt, Jan Terpstra, Miranda 

Boone, Janine Janssen, Bob Hoogeboom en anderen. Tijdens het 

congres wordt een nieuwe bundel Culturele criminologie (D. Siegel, 

F. van Gemert en F. Bovenkerk, 2008, Boom Juridische uitgevers) 

gepresenteerd. Na afloop van het congres houdt Frank Bovenkerk 

zijn afscheidsrede in de Aula van de Academiegebouw.

Datum: 2‑3 juni

Locatie: Utrecht, Sweelinckzaal

Informatie en aanmelding: WPI, congres@law.uu.nl of tel.nr. 030‑

2537125, aanmelding mogelijk tot 25 mei

Eyes on the future: verslavingszorg, drugsbeleid en rehabilitatie
Dit internationale congres wordt op uitnodiging van de European 

Federation of Therapeutic Communities (EFTC) georganiseerd door 

Brijder Verslavingszorg en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: hoe verhoudt 

de opname in de staf van praktijkdeskundigen (ex‑verslaafden) 
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zich tot de huidige trend van professionalisering? Behandeling van 

adolescente verslaafden thuis of in een kliniek. De behandeling van 

verslaafden met een geestelijke of fysieke handicap. Verschillende 

aspecten van behandeling in een therapeutische gemeenschap. De 

rol van spiritualiteit in de behandeling van verslaafden.

Datum: 2‑5 juni

Locatie: Den Haag, Wereld Congres Centrum

Informatie en aanmelding: www.eftc2009.eu

Masterclass Regie op Veiligheidsbeleid
Veiligheid wordt verbonden met steeds meer beleidsvelden die 

tot voor kort slechts zijdelings bij het veiligheidsbeleid betrokken 

waren. Voorbeelden zijn extreme overlast, brandveiligheid, maat‑

schappelijke onrust, radicalisering, jeugdbeleid, welzijnszorg en 

minderhedenbeleid. Hierdoor raken steeds meer partijen betrok‑

ken bij onze veiligheid, zoals de brandweer, jeugdzorg, onderwijs, 

welzijnszorg, en woningcorporaties. In al deze ontwikkelingen is 

de gemeente de ‘regievoerder’. Er wordt veel verwacht van het ge‑

meentebestuur en van de burgemeester als het gaat om zogenoemde 

integrale veiligheidszorg, maar ook van de lokale uitvoerders bij 

gemeenten en betrokken organisaties. Zij worden immers gecon‑

fronteerd met de zorg voor de lokale vertaling. Wellicht is voor hen 

de uitdaging het grootst, om aan het bestuur goed advies te geven op 

veiligheidsdossiers.

In samenwerking met het Instituut voor Veiligheids‑ en Crisis‑

management (COT), organiseert Nicis Institute een tweedaagse 

masterclass die ingaat op deze problematiek. De eerste masterclass 

heeft 8 mei plaatsgevonden.

Datum: 4 juni 2009

Locatie: Den Haag

Informatie en aanmelding: www.nicis.nl/nicis/nicisacademy/veilig‑

heid/nieuwebedreigingen/index.html, manders@nicis.nl

Lunchmeeting Intervict
Intervict Lunch Meetings are for academic researchers. Research 

pertaining to the general scope of the institute and the research pro‑

gramme is presented and discussed. Presentations are in English. 

If you are interested in presenting an aspect of your own research 

at one of the forthcoming Lunch Meetings, please contact Kathelijn 

van Heeswijk via k.verschueren@uvt.nl.

mailto:k.verschueren@uvt.nl
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Datum: 11 juni

Locatie: Tilburg University

Informatie en aanmelding: intervict@uvt.nl, k.verschueren@uvt.nl

NVK‑congres: Criminologie en de media
Tijdens het congres zullen Professor Richards Sparks (Universiteit 

van Edinburg) en Professor Chrisje Brants‑Langeraar (Universiteit 

Utrecht) ingaan op enerzijds de relatie tussen criminologie en de 

media en anderzijds het publieke gezicht van de criminologie. Daar‑

naast nemen een aantal bekende misdaadjournalisten en crimino‑

logen plaats in een plenair panel om te discussiëren over weder‑

zijdse beïnvloeding en verwachtingen. Tevens bestaat het tijdschrift 

voor Criminologie dit jaar 50 jaar. Tijdens het NVK‑congres zal dit 

op passende wijze worden gevierd. Uiteraard vinden gedurende 

deze twee dagen ook de gebruikelijke marktdagsessies plaats.

Datum: 18‑19 juni

Locatie: KOG, Leiden

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk of adirkzwa‑

ger@nscr.nl

Stockholm Criminology Symposium
Researchers, policy‑makers and practitioners are invited to submit 

papers within the themes When mankind is the victim, counteract‑

ing organised crime and contemporary criminology. The primary 

purpose of the symposium, organised by the Swedish National 

Council for Crime Prevention, is to create an environment where in‑

ternational criminologists, policy makers, practitioners and  others 

engaged in criminal policy matters can take part of the latest re‑

search findings of importance for crime policy. The participants will 

be able to discuss strategies, methods and measures to reduce crime 

and improve levels of safety in society. The objectives of the sympo‑

sium are to promote the development of improved knowledge on the 

causes of crime at the individual and structural levels, more effec‑

tive and humane public policies for dealing with criminal offenders, 

greater knowledge of alternative crime prevention strategies inside 

and outside the criminal justice system and policies for helping the 

victims of crime.

Datum: 22‑24 juni

Locatie: Stockholm University

Informatie en aanmelding: symposium@bra.se, www.criminology‑

prize.com/extra/pod/

mailto:k.verschueren@uvt.nl
http://www.criminologyprize.com/extra/pod/
http://www.criminologyprize.com/extra/pod/
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Measuring Justice: justice sector evaluation and human rights
Measuring justice is central to enhancing good governance includ‑

ing rule of law, combating corruption, addressing impunity and 

building effective, accountable justice sector reform. The purpose of 

this conference, organised by the International Human Rights Net‑

work is to facilitate the pooling of evaluation experience, to identify 

best practice and lessons for the future, with particular reference 

to measuring human rights impact. Discussion will be facilitated 

by an IHRN concept paper circulated in advance. The day will com‑

bine plenary panel discussions with sub‑group sessions on selected 

themes.

Datum: 26 juni

Locatie: National University of Ireland, Maynooth, Ireland

Informatie en aanmelding: www.ihrnetwork.org/international‑

conference‑2009_231.htm

Summer course: European criminal justice
This course will provide participants with an introduction to EU 

criminal law and to the instruments for cooperation in criminal 

justice matters. It will consider the origins, the institutional sys‑

tem and the legal framework of criminal justice cooperation in the 

EU. Participants will have the opportunity to prepare in advance 

through an e‑learning course via the ERA website, and to deepen 

their knowledge through case‑studies and workshops during the 

summer course. A visit to the European Court of Justice in Luxem‑

bourg with the opportunity to attend a hearing is an integral part of 

the programme.

Datum: 6‑10 juli 2009

Locatie: Trier, Duitsland

Informatie en aanmelding: www.era.int, ubeissel.era.prog3@era.int

13th International Symposium on Victimology
The theme for this symposium is: victimology and human security.

The sub‑themes that will be addressed are:

1. theory on victimology and human security;

2. the Draft UN Convention on Victims in the light of international 

instruments and national norms;

3. the work of the UNHCR and victims of abuse of power, refugee 

victims and displaced persons;

4. victims of human trafficking, sexual exploitation and other trans‑

national victimizations;

http://www.ihrnetwork.org/international-conference-2009_231.htm
http://www.ihrnetwork.org/international-conference-2009_231.htm
mailto:ubeissel.era.prog3@era.int
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5. victim issues in the national justice systems, especially in Asia;

6. responses to disaster victimization;

7. psycho‑traumatological and psychological interventions, build‑

ing a network and coordination of victim‑specialized interveners 

(professionals and volunteers);

8. victimization of indigenous people and other socially marginal‑

ized groups;

9. special victimizations, among them victims of family violence, 

torture, terrorist attacks, consumer fraud, or cyber victims.

Datum: 23‑28 augustus 2009

Locatie: Tokiwa University, Mito, Ibaraki, Japan

Informatie en aanmelding: www.isv2009.com/index.html
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WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en Justi-

tiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in PDF) 

beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑

strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechts-

handhaving);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑

daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑

minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits vormen, 

justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts pleging, 
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑

lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De 

geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus. 

De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑

website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop 

‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@min‑

jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de on‑

derzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑

 series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten 

in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact 

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten 

van recidive en het vaststellen 

van het succes van strafrechte-

lijke interventies

2009, O&B 275

Ridder, J. de, C.M. Klein Haar‑
huis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindin-

gen over het functioneren van de 

Commissie Evaluatie Afgesloten 

Strafzaken 2006-2008

2009, O&B 274

Gosselt, J.F., J.J. van Hoof, 
M.D.T. de Jong, B. Dorbeck‑
Jung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een 

onderzoek naar het functione-

ren van Kijkwijzer en PEGI (Pan 

European Game Information) ter 

bescherming van jongeren tegen 

schadelijke mediabeelden

2009, O&B 273

Gestel, B. van, m.m.v. 
R.F.  Kouwenberg, M.A. Verhoe‑
ven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van 

twaalf strafrechtelijke opspo-

ringsonderzoeken naar illegale 

en criminele praktijken in de 

woningsector

2008, O&B 272

Eggen, A.Th.J. (CBS), 
S.N.  Kalidien (WODC) (eind‑
red.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2007; 

ontwikkelingen en samenhangen

2008, O&B 271

Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld; 

neurobiologisch onderzoek en 

vraagstukken op het gebied van 

verklaring, reductie en preventie 

van criminaliteit

2008, O&B 270

Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for 

converging technologies. Impact 

on the constitutional state and 

the legal order

2008, O&B 269

Laan, A.M. van der,  
L. Vervoorn, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie 

naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268

Klein Haarhuis, C.M., 
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindin-

gen uit evaluaties van wetten

2008, O&B 267

Guiaux, M., A.H. Uiters, 
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen. 

Beleid en de maatschappelijke 

positie in nationaal en interna-

tionaal perspectief

2008, O&B 266

Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006; 

toegankelijkheid, continuïteit en 

kwaliteit van de dienstverlening

2008, O&B 265
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Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten 

criminaliteit en hun daders

2008, O&B 264

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delin-

quenten en forensisch psychia-

trische patiënten; effectiviteit 

en veronderstelde werkzame 

mechanismen

2008, O&B 263

Boom, A. ten, K.F. Kuijpers, 
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van 

delicten; een systematische litera-

tuurstudie naar behoeften zoals 

door slachtoffers zelf geuit

2008, O&B 262

Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur 

2006; toegankelijkheid, continuï-

teit en kwaliteit van de dienst-

verlening

2008, O&B 261

Kunst, M.J.J., S. Schweizer, 
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld, 

posttraumatische stress en 

arbeidsverzuim in penitentiaire 

inrichtingen

2008, O&B 260

Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrech-

telijke Opvang Verslaafden (SOV)

2008, O&B 259

Spapens, A.C.M., H.G. van 
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v. 
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt

2008, O&B 258

Dijk, J. van, J. van Kesteren, 
P. Smit
Criminal victimisation in inter-

national perspective; key findings 

from the 2004-2005 ICVS and 

EU ICS

2007, O&B 257

Tollenaar, N., R.F. Meijer, 
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom, 
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en 

zeer actieve veelplegers in kaart 

gebracht

2007, O&B 256

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2006; ontwikkelingen en 

samenhangen

2007, O&B 255

Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over 

de werking van interventies ter 

versnelling van civiele procedures

2007, O&B 254

Struiksma, N., J. de Ridder, 
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke 

en strafrechtelijke handhaving 

van milieuwetgeving

2007, O&B 253

Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in 

Nederland; derde rapportage op 

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2007, O&B 252
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Mheen, D. van de, P. Gruter 
(red.)
Helingpraktijken onder de loep; 

impressies van helingcircuits in 

Nederland

2007, O&B 251

Jennissen, R.P.W., J. Oudhof 
(red.)
Ontwikkelingen in de maat-

schappelijke participatie van 

allochtonen; een theoretische 

verdieping en een thematische 

verbreding van de Integratie-

kaart 2006

2007, O&B 250

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na 

opheffing van het bordeelverbod

2007, O&B 249

Stokkom, B.A.M. van, 
H.J.B. Sackers, J‑P. Wils
Godslastering, discriminerende 

uitingen wegens godsdienst en 

haatuitingen; een inventarise-

rende studie

2007, O&B 248

Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen
Kringen rond de dader; groot-

schalig DNA-onderzoek als 

 instrument in de opsporing

2006, O&B 246

Laan, A.M. van der, 
M. Blom, m.m.v. C. Verwers, 
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en 

bescherming; bevindingen uit de 

WODC Monitor Zelfgerappor-

teerde Jeugdcriminaliteit 2005

2006, O&B 245

Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van 
Leiden, N.A.M. Arts,  
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten 

van Halt beschreven

2006, O&B 244

Sikkel, D., P.G.M. van der 
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van 

de omvang van verborgen popu-

laties, in het bijzonder illegale 

vreemdelingen

2006, O&B 243

Faure, M.M.G., C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende 

beschrijving van griffierechten- 

en vergelijkbare stelsels in een 

aantal landen van de Europese 

Unie

2006, O&B 242

Aebi, M.F., K. Aromaa, 
B. Aubusson de Cavarlay, 
G. Barclay, B. Gruszczyñska, 
H. von Hofer, V. Hysi, 
J.‑M. Jehle, M. Killias, P. Smit, 
C. Tavares
European Sourcebook of Crime 

and Criminal Justice Statistics – 

2006 (third edition)

2006, O&B 241

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal, 
Rapportage België E. Neven, 
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten 

met een psychische stoornis; wet-

geving en praktijk in Engeland, 

Duitsland, Canada, Zweden en 

België

2006, O&B 240
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Knaap, L.M. van der, 
L.T.J.  Nijssen, S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie 

naar de preventie van geweld in 

het publieke en semi-publieke 

domein

2006, O&B 239

Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman, 
F.R.J. Leenders, R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een  

spel; een onderzoek naar de aard  

en omvang van kansspelproble-

matiek in Nederland

2006, O&B 238

WODC‑Cahiers

Laan, A.M. van der, R. Kea, 
m.m.v. C. Verwers, L. Vervoorn
De Stop-reactie; een 

procesevalua tie

Den Haag, WODC, 2009,

Cahier 2009‑2

Laan, A.M. van der, R. Kea, 
C. Verwers, m.m.v. L. Vervoorn
De Stop-reactie; een 

 planevalua tie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑1

Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst, 
W.H. Smeenk, R.F. Kouwenberg
De opsporing verruimd? De 

Wet opsporing terroristische 

misdrijven een jaar in werking

Den Haag, WODC, 2008 

Cahier 2008‑9

Klein Haarhuis, C.M.
Geschilgedrag; verklaringen bij-

eengebracht

Cahier 2008‑8

Guiaux, M.,  M. Tumewu
Mediation Monitor 2008; 

tussenrapportage

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑7

Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis, 
M. van Gammeren‑Zoeteweij,  
S. Kalidien, E.C. Leertouwer, 
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2013; beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑6

Molleman, T., m.m.v. M.J. van 
Sandijk
Psychometrische kwaliteit 

van en de verbanden tussen 

de gedetineerdensurvey en 

de BASAM-DJI; voorstudie in 

het kader van het onderzoek 

Benchmark Gevangeniswezen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑5

Kromhout, M.H.C., H. Wubs, 
E.M.Th. Beenakkers
Illegaal verblijf in Nederland; een 

literatuuronderzoek

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑3

Kruisbergen, E.W.
Van vonnis tot DNA-profiel. 

Procesevaluatie van de Wet DNA-

onderzoek bij veroordeelden

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑2

Bogaerts, S., V. den Hartogh, 
L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld 

van personeelsleden in een 

 penitentiaire inrichting
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Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑1

Willemsen, F.
Huiselijk geweld en herkomst-

land; een verkennend onderzoek 

naar de incidentie van huiselijk 

geweld en allochtone daders en 

slacht offers

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑17

Leenarts, L.E.W., L.M. van der 
Knaap
Motivatie te meten? Een inven-

tarisatie van instrumenten om 

intrinsieke motivatie te meten bij 

drugsverslaafde justitiabelen

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑16

Smit, P.R. (WODC), 
P.  Nieuwbeerta (NSCR)
Moord en doodslag in Nederland 

1998 en 2002-2004

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑15

Moolenaar, D.E.G., 
E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder, 
B. Diephuis
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2012 – Beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑14

Kleemans, E.R., C.J. de Poot, 
m.m.v. S.N. Kalidien, R.F. 
 Kouwenberg, M. van Nassou
Criminele carrières in de 

 georganiseerde misdaad

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑13

Croes, M.T.
Naar een ‘bruikbare rechts-

orde’; bijdragen uit de sociale 

 wetenschap

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑12

Leertouwer, E.C., F.P. van 
Tulder, B.J. Diephuis, M. Fol‑
keringa, M. van Gammeren‑
Zoeteweij (i.s.m. de Raad voor 
de rechtspraak)
PrognoseModel Justitiële ketens 

2006: onderdelen Civiel en 

Bestuur – Beschrijving van het 

verbeter traject 2005/2006

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑11

Maas, G.C., E. Niemeijer
Gebruikers van gesubsidieerde 

rechtsbijstand; kenmerken, 

 problemen en inkomenspositie

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑10

Laan, A.M. van der, L. Vervoorn, 
N. van Nimwegen, F.L. Leeuw 
(red.)
Justitie en demografie: over 

ontgroening, vergrijzing en 

verkleuring – Veranderingen in 

bevolkingssamenstelling en de 

gevolgen voor Justitie

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑9

Erp, J.G. van, E. Niemeijer, 
M.J. ter Voert, R.F. Meijer (red.)
Geschilprocedures en rechtspraak 

in cijfers 2005

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑8
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Knaap, L.M. van der, 
G. Weijters, S. Bogaerts
Criminogene problemen onder 

daders die in aanmerking komen 

voor gedragsinterventies 

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑7

Reitsma, J., M. Tumewu, 
M. ter Voert
Mediation monitor 2007; 

t ussenrapportage

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑6

Knaap, L.M. van der, 
L.E.W. Leenarts, L.T.J. Nijssen
Psychometrische kwaliteiten van 

de Recidive  Inschattingsschalen 

(RISc); interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, interne consis-

tentie en congruente validiteit

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑5

Jennissen, R.P.W., M. Blom 
(i.s.m. het Centraal Bureau voor 
de Statistiek)
Allochtone en autochtone 

 verdachten van verschillende 

delicttypen nader bekeken

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑4

Kulu Glasgow, I., F.L. Leeuw, 
E. Uiters, R.V. Bijl
Integratiebeleid rijksoverheid 

onderzocht; een synthese van 

resultaten uit evaluatie- en 

monitoringonderzoek 2003-2006

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑3

Neve, R.J.M., M.M.J. van 
Ooyen‑Houben, J. Snippe, 
B. Bieleman
Samenspannen tegen XTC; 

 eind evaluatie van de XTC-nota

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑2

Kromhout, M.H.C. (red.), 
A.S. van Rijn, E.M.Th. Been‑
akkers, I. Kulu‑Glasgow
Eergerelateerd geweld in Groot-

Brittannië, Duitsland en Turkije; 

een overzicht van informatie 

inzake aard, omvang en aanpak

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑1

Erp, J.G. van, m.m.v. A. Hendriks 
(eindred.)
Kwantitatieve ontwikkelingen 

rechtspraak 2000-2005; informa-

tie ten behoeve van de Evalua-

tie commissie Modernisering 

Rechterlijke Macht

Den Haag, WODC/CBS, 2006, 

Cahier 2006‑10

WODC/CBS
Integratiekaart 2006

Den Haag, WODC/CBS, 2006, 

Cahier 2006‑8

Moolenaar, D.E.G.
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2011; toelichting op de 

beleidsneutrale ramingen voor de 

veiligheidsketen

Den Haag, WODC, 2006, 

Cahier 2006‑7
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Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw, 
S. Bogaerts
First inventory of policy on coun-

terterrorism; Germany, France, 

Italy, Spain, the United Kingdom 

and the United States – ‘research 

in progress’

Den Haag, WODC, 2006, 

Cahier 2006‑3a

Neve, R., L. Vervoorn, F. Leeuw, 
S. Bogaerts
Eerste inventarisatie van con-

traterrorismebeleid; Duitsland, 

Frankrijk, Spanje, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Sta-

ten – ‘research in progress’

Den Haag, WODC, 2006, 

Cahier 2006‑3

Gestel, B. van, L.M. van der 
Knaap, A. Hendriks, m.m.v. 
C.H. de Kogel, M.H. Nagtegaal, 
S. Bogaerts
Toezicht buiten de muren; een 

systematische review van extra-

muraal toezicht op TBS-gestel-

den en vergelijkbare groepen in 

het buitenland

Den Haag, WODC, 2006, 

Cahier 2006‑2

Verwers, C., L.M. van der 
Knaap, L. Vervoorn
Internationale kinderontvoering; 

onderzoek naar de uitvoering 

van het Haags Kinderontvoe-

ringsverdrag vanuit Nederlands 

perspectief

Den Haag, WODC, 2006, 

Cahier 2006‑1

Memoranda

Dijk, J.J. van, R.S. Choenni, 
F.L. Leeuw
Analyzing a complaint database 

by means of a genetic-based data 

mining algorithm

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2009‑3

Dijk, J.J. van
Entiteitreconciliatie ondanks 

beperkte overlap door middel van 

objectgelijkenis. Casus ‘Koppelen 

van persoonsgegevens zonder een 

gemeenschappelijke identificatie’

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2009‑2

Brouwers, M.
Inventarisatie civielrechtelijke 

registraties

Memorandum 2009‑1

Leertouwer, E.C., 
M.A.  Verhoeven
Toepasbaarheid van de PMJ-

ramingsmethodiek op de 

 Nederlandse Antillen

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2006‑5

Laan, A.M. van der, M. Blom
WODC-Monitor Zelfgerap-

porteerde Jeugdcriminaliteit 

– Meting 2005; documentatie 

boek; steekproefverantwoording, 

veldwerk, enquête en vergelijking 

met eerdere metingen

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2006‑4

Moolenaar, D.E.G., R. Choenni
TBS-gestelden 1996-2010; de 

feiten en de ramingen
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Den Haag, WODC, 

Memorandum 2006‑3

Wartna, B.S.J., L.T.J. Nijssen
National studies on recidivism; 

an inventory of large-scale reci-

divism research in 33 European 

countries

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2006‑2

Moolenaar, D.
Expenditure on crime in the 

 Netherlands

Den Haag, WODC, 

Memorandum 2006‑1

Fact sheets

Tumewu, M.
Mediation Monitor 

2008; tussenrapportage 

over mediations buiten 

doorverwijzingsvoorzieningen

Den Haag, WODC, Fact sheet 

2008‑5

Guiaux, M.
Mediation Monitor Rechtspraak; 

tussenrapportage 2008

Den Haag, WODC, Fact sheet 

2008‑4

Tumewu, M.
Mediation Monitor het Juridisch 

Loket; tussenrapportage 2008

Den Haag, WODC, Fact sheet 

2008‑3

Wartna, B.S.J., K.A. Beijers‑
bergen, M. Blom, N. Tollenaar,  
G. Weijters, A.A.M. Essers,  
S.M. Alma, D.L. Alberda
Recidivebericht 1997-2004. 

Ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen  

Den Haag, WODC, Fact sheet 

2008‑2

Tollenaar, N., G.L.A.M. 
 Huijbregts, R.F. Meijer, 
J. van Dijk
Monitor Veelplegers; samen-

vatting van de resultaten
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