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5

Voorwoord

In dit themanummer van Justitiële verkenningen staat het fenomeen 

informele economie centraal. Het is een controversieel concept dat 

op veel verschillende manieren wordt gedefinieerd. Dit wordt weer‑

spiegeld in het grote aantal synoniemen, zoals schaduweconomie, 

paralleleconomie, verborgen economie, zwarte economie, enzo‑

voort. 

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al 

sinds de jaren 1960 gediscussieerd. De informele sector is in arme 

landen relatief groter dan in rijke landen, terwijl de omvang ook 

varieert onder invloed van regeldruk, handhaving, verstedelijking 

en economische crisis. Met dit nummer beoogt de redactie in de 

eerste plaats inzicht te bieden in de belangrijkste kenmerken van 

de informele economie. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre 

deze is vervlochten met de formele en de criminele economie. Ook 

is er aandacht voor de positie van migranten en de functie van de 

informele economie als ‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijven. In de 

tweede plaats is er in dit nummer aandacht voor de uitwassen van 

de informele economie. Doorgaans zijn het groepen die voor hun 

overleven zijn aangewezen op de informele sector, zoals mensen 

zonder verblijfstatus, die slachtoffer worden van uitbuiting. Actuele 

ontwikkelingen in de opsporing en jurisprudentie komen uitgebreid 

aan bod. 

In het openingsartikel van Slot wordt uitgebreid stilgestaan bij het 

begrip informele economie en de verschillende definities. De auteur 

stelt dat de informele sector bestaat bij de gratie van individuen 

en gezinnen die overleven in een economische omgeving waar 

mogelijkheden om geld te verdienen schaars zijn of waar regulering 

te complex is. De informele sector kan ook een product zijn van 

bewuste strategieën van ondernemers om aan overheidsregels te 

ontsnappen. Daarnaast besteedt het artikel aandacht aan de rela‑

tie tussen welvaart (BNP per hoofd) en de relatieve omvang van 

de informele sector. De auteur signaleert dat een groeiend aantal 

mensen op dit moment de informele economie wordt ingeduwd als 

gevolg van de economische crisis. Daarnaast is snelle verstedelij‑

king een factor die bijdraagt aan de groei van de informele sector. 

Ondanks verschillen van inzicht over de daadwerkelijke omvang 

van de informele economie zijn de meeste deskundigen het erover 
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eens dat deze groeiende is en een blijvend fenomeen in grootstede‑

lijke economieën.

Rensman, Bruil, Van de Steeg en Kazemier richten zich met hun 

artikel over het aandeel van de drugssector in het nationaal inko‑

men op een grensgebied tussen informele en criminele economie. 

Illegale activiteiten zoals smokkel en de productie en verkoop van 

illegale drugs dragen bij aan het nationaal inkomen van een land. In 

de praktijk worden deze echter niet opgenomen in de statistieken, 

omdat betrouwbare schattingen van de omvang van deze activiteiten 

nauwelijks bestaan. Recent is het Centraal Bureau voor de Statistiek 

een onderzoek begonnen naar het aandeel van illegale activiteiten in 

het nationaal inkomen. Dit artikel presenteert de eerste schattingen 

voor de omvang van de productie van en handel in illegale drugs. De 

totale bijdrage van illegale drugs aan het nationaal inkomen varieert 

van 1300 miljoen euro in 1995 tot 1800 miljoen euro in 2008. Dat is 

gelijk aan 0,45% van het nationaal inkomen in de jaren negentig tot 

ongeveer 0,2% in 2008. De belangrijkste redenen voor deze afname 

zijn de daling van de prijzen voor drugs, de verslechtering van de 

handelsmarges en de toename van de internationale concurrentie, 

in het bijzonder voor xtc en amfetaminen.

Mensen zonder verblijfstatus zijn bij het zoeken naar werk aangewe‑

zen op de informele economie. Staring en Aarts hebben onderzocht 

hoe een deel van hen, jongeren wier asielverzoek is afgewezen en 

die vervolgens illegaal in Nederland zijn gebleven, aan de kost 

komt. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 118 voor malige 

alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). In het artikel 

komt naar voren dat slechts een derde van hen werk heeft in de 

informele economie. Zij zijn bijvoorbeeld actief als schoonmaker, 

in de bouw, bij cateringbedrijven en als klusjesman. Vaak gaat het 

om een beperkt aantal uren per week, doorgaans op oproepbasis. 

De betaling is mager en slechts enkele respondenten kunnen leven 

louter van wat ze verdienen. De meeste jongeren overleven door de 

steun van vrienden en particuliere organisaties. Dankzij deze steun 

zwerven ze niet op straat en kunnen ze hun verblijf in Nederland 

voortzetten. De jongeren zijn zich bewust van het risico van arres‑

tatie als ze illegaal aan de slag gaan, en daarom nemen ze genoegen 

met een bestaan in de marge. De steun van particuliere organisaties 
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7Voorwoord

en de gerichtheid van jongeren op een rechtmatig verblijf vormen zo 

een buffer tegen uitbuiting. Uit het onderzoek blijkt voorts dat het 

merendeel van de illegaal verblijvende ex‑ama’s nooit betrokken is 

geweest bij criminele activiteiten.

Het begrip uitbuiting, of arbeidsuitbuiting, wordt in het artikel van 

Van Krimpen nader onderzocht. Zij analyseert de recente ontwik‑

kelingen in jurisprudentie over arbeidsuitbuiting in sectoren als 

horeca, tuinbouw en de schoonmaaksector. In oktober 2009 deed de 

Hoge Raad voor het eerst uitspraak in een zaak over mensenhandel 

buiten de seksindustrie. Terwijl voor die tijd veroordelingen wegens 

dit type uitbuiting zeldzaam waren en rechtbanken verschillende 

definities van uitbuiting hanteerden, is na het vonnis van de Hoge 

Raad veroordeling wegens uitbuiting gemakkelijker geworden. 

Concreet ging het in deze zaak om uitbuiting in een Chinees res‑

taurant. Dankzij het vonnis is er nu een heel duidelijke interpretatie 

van de delictsbestanddelen ‘oogmerk van uitbuiting’ en het inzetten 

van dwangmiddelen zoals misbruik van een kwetsbare positie. Het 

aantal zaken over arbeidsuitbuiting is nadien flink toegenomen. 

Daaronder zijn ook gevallen van criminele uitbuiting. Welke gedra‑

gingen precies onder dit begrip vallen, is echter nog niet helemaal 

duidelijk. 

De opsporing van arbeidsuitbuiting is een taak van de Sociale 

Inlichtingen‑ en Opsporingsdienst (SIOD). Bogaerts, Plooij en 

Zoetekouw beschrijven in hun bijdrage welke werkwijzen de dienst 

hanteert bij de bestrijding van het fenomeen. Hoewel het aantal 

meldingen van arbeidsuitbuiting is toegenomen, heeft dit niet 

geleid tot meer onderzoeken. Vaak zijn er onvoldoende harde aan‑

wijzingen om een onderzoek in gang te zetten. Recent is daarom 

een nieuwe, proactieve benadering ontwikkeld, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een risicomodel. Dit past in de filosofie van de 

zogeheten Intelligence Gestuurde Opsporing (IGO):  het zoeken naar 

en inzichtelijk maken van verbanden in (criminaliteits)gegevens 

om beleids‑ en opsporingskeuzes te onderbouwen en te sturen. 

Hiervoor moeten data en gegevens van verschillende instanties wor‑

den gedeeld. Bedrijven en ondernemers met een hoog risicoprofiel 

voor uitbuiting worden geselecteerd voor controle en onderzoek. 
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Het thema wordt afgesloten met een bespreking door Van der Leun 

van het recent verschenen boek Economic sociology: A systematic 

inquiry van Alejandro Portes. Zij gaat daarbij onder meer in op het 

onderscheid tussen informele en criminele economie en op de ver‑

vlechting van formele, informele en criminele economie.

B.M.J. Slot*

M.P.C. Scheepmaker

*	 Dr.	Brigitte	Slot	is	als	beleidsmedewerker	verbonden	aan	de	directie	Financiële	Mark-
ten	van	het	ministerie	van	Financiën.	Zij	is	tevens	redactieraadlid	van	Justitiële verken-
ningen.	Mr.	drs.	Marit	Scheepmaker	is	hoofdredacteur	van Justitiële verkenningen.
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Informele economie: oorsprong, 
oorzaak en ontwikkeling

B.M.J. Slot∗

Een groot deel van de economische activiteiten speelt zich af buiten 

het gezichtsveld van de overheid. Daar kunnen zeer verschillende 

oorzaken aan ten grondslag liggen: er wordt ten onrechte geen 

belasting betaald, de activiteiten vinden plaats zonder de beno‑

digde vergunningen of registratie bij de overheid, de producten 

en diensten die worden geleverd, zijn simpelweg illegaal, of ze zijn 

van economisch nut, maar er staat geen betaling tegenover. Dit is 

ongeveer het terrein dat met de verzamelterm ‘informele sector’ of 

‘informele economie’ wordt aangeduid.

Informele economie is een controversieel begrip dat talloze syno‑

niemen en definities kent. Men spreekt wel van schaduweconomie, 

parallelle economie, zwarte economie, ondergrondse economie, 

secundaire economie, verborgen economie en ga zo maar door. 

Studies uit de jaren zeventig naar de informele sector in Afrikaanse 

steden legde de basis voor een omvangrijke economische en socio‑

logische literatuur over dit fenomeen. Ook in rijke landen blijkt een 

kleine 10 tot ruim 20% van de economische activiteiten buiten het 

zicht van de overheid plaats te vinden.

In dit artikel wordt het ontstaan van de term informele economie 

besproken. Vervolgens wordt stilgestaan bij verschillende defini‑

ties en schattingen over de omvang van de informele economie 

en  factoren die op de omvang van invloed zijn. Ten slotte worden 

enkele voorzichtige uitspraken gedaan over de toekomst van de 

informele economie.

Oorsprong

De informele economie bestaat bij de gratie van het bestaan van 

een ‘formele economie’. Zolang er overheden zijn, proberen deze 

zicht te krijgen op de economische activiteiten in een land of gebied 

*	 Dr.	Brigitte	Slot	is	als	beleidsmedewerker	verbonden	aan	de	directie	Financiële	Mark-
ten	van	het	ministerie	van	Financiën.	Zij	schreef	dit	artikel	op	persoonlijke	titel.
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– al is het alleen maar om belasting te heffen. Een ander belangrijk 

motief is de wens van overheden om economische gedragingen 

in meer of mindere mate te reguleren en onder toezicht te stellen. 

Dit wordt onder meer ingegeven door sociale overwegingen (zoals 

bescherming van werknemers), de verantwoordelijkheid van over‑

heden om economische stabiliteit te bevorderen (bijvoorbeeld een 

belangrijk motief bij het toezicht op banken), de wens om consu‑

menten te beschermen en, meer recent, vanuit milieuoverwegingen. 

Daarnaast is er een intrinsieke behoefte van overheden om de eco‑

nomische kracht van de eigen staat te meten en om economische 

activiteiten en relaties met het buitenland te kunnen kwantifice‑

ren. Een doorbraak in dit verband was het systeem van Nationale 

Rekeningen dat na de Grote Depressie van de jaren twintig en dertig 

werd ontwikkeld. De keerzijde van het streven naar ‘formalisering’ 

door overheden is dat alle activiteiten die buiten de invloedssfeer 

van de overheid vallen, per definitie als ‘informeel’ kunnen worden 

bestempeld.

De term ‘informele economie’ is echter relatief jong. Deze vindt zijn 

oorsprong in theorieën over economische ontwikkeling in de derde 

wereld, die rond het midden van de vorige eeuw opgang deden. 

Een van de grondleggers hiervan is de Britse econoom Sir William 

Arthur Lewis. In 1979 ontving hij voor zijn werk de Nobelprijs voor 

economie. Volgens Lewis is een ‘duale economische structuur’ een 

belangrijk kenmerk van landen die aan het begin staan van een pro‑

ces van industrialisering (in die tijd synoniem voor ‘economische 

modernisering’). Er is sprake van een moderne industriële sector 

naast een traditionele plattelandssector. De moderne industrie 

wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel kapitaal en een 

hoge arbeidsproductiviteit. De traditionele landbouw door veel 

arbeid en een lage arbeidsproductiviteit.

Lewis voorspelde dat ontwikkelingslanden een proces van econo‑

mische ontwikkeling zullen doormaken dat in veel opzichten lijkt 

op de industriële revolutie in Europa en de Verenigde Staten in de 

achttiende en negentiende eeuw. Industrialisatie en mechanisering 

van de landbouw zullen ertoe leiden dat mensen massaal van het 

platteland naar de grote steden trekken, waar ze aanvankelijk het 

hoofd boven water houden met marginale activiteiten binnen een 

omvangrijke ‘informele sector’. Deze informele sector is volgens 

Lewis een tijdelijk verschijnsel en fungeert als ‘onuitputtelijke bron 

van arbeid’ voor de moderne industrie (Lewis, 1954). Lewis voor‑
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11Informele economie

spelde dat de informele sector geleidelijk door de moderne industrie 

en de moderne dienstensector (de ‘formele sector’) zal worden geab‑

sorbeerd. Grootschalige en kapitaalsintensieve productietechnieken 

geven immers een hogere arbeidsproductiviteit – en dus hogere 

lonen – dan de kleinschalige en traditionele wijzen van produceren.

Rond het begin van de jaren zeventig ondernam de wereldarbeids‑

organisatie ILO een aantal studiereizen om de arbeidsmarkt in 

Afrikaanse steden te onderzoeken. Al tijdens de eerste missie, in 

1972 in Kenia, stelde de ILO vast dat de informele sector, ondanks 

een achterliggende periode van veelbelovende economische ont‑

wikkeling, niet alleen alom aanwezig was, maar ook winstgevender 

en belangrijker voor de economische ontwikkeling dan tot dusverre 

werd aangenomen. De ILO zegt hierover letterlijk:

‘The	popular	view	of	informal	sector	activities	is	that	they	are	primarily	

those	of	petty	traders,	street	hawkers,	shoeshine	boys	and	other	groups	

“underemployed”	on	the	streets	of	the	big	towns.	The	evidence	presented	in	

this	report	suggest	that	the	bulk	of	employment	in	the	informal	sector,	far	from	

being	only	marginally	productive,	is	economically	efficient	and	profit-making,	

though	small	in	scale	and	limited	by	simple	technologies,	little	capital	and	lack	

of	links	with	the	other	(“formal”)	sector.’	(Bangasser,	2000,	p.	9).

Het rapport van de ILO was een keerpunt in het denken over econo‑

mische ontwikkeling.

De Britse economisch antropoloog Keith Hart kwam in dezelfde 

periode op basis van onderzoek in Ghana tot een soortgelijke 

conclusie. Hart benadrukte dat de informele sector – ook in grote 

steden – aanzienlijk veelzijdiger, dynamischer en levenskrachtiger 

is dan het traditionele beeld van schoenpoetsers en luciferverkopers 

op straat (Hart, 1973, p. 68). ‘Informele economie’ is niet uitsluitend 

een synoniem voor armoede en onderontwikkeling, maar ook voor 

ondernemingszin en dynamiek, aldus Hart. Hart hekelde daarmee 

en passant de westerse manier van kijken naar ontwikkelingslan‑

den. Volgens hem gaapt er een groot gat tussen de theorieën die op 

universiteiten in Europa en de Verenigde Staten worden uitgedacht 

en de werkelijkheid die hij in Afrika had waargenomen.

Eind jaren tachtig raakte de term ‘informele economie’ ook in brede 

kring in zwang, onder andere door de publicatie van het boek The 

other path van de Peruaanse econoom Hernando de Soto (1989). 

Volgens De Soto speelt ongeveer de helft van de economische 
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bedrijvigheid in ontwikkelingslanden zich af in het schemergebied 

van de informele economie. Maar dat is niet vrijwillig. De Soto 

wijdt het hardnekkige voortbestaan van een omvangrijke informele 

economie aan het falen van overheden. Door een overdaad aan 

bureaucratische regels, onvoldoende bescherming van particulier 

bezit en vriendjespolitiek bij het verdelen van economische privi‑

leges worden vele miljoenen mensen in Latijns Amerika en andere 

derdewereldlanden opgesloten in een informele sector. En dat 

vormt volgens De Soto weer een voedingsbodem voor extremisme 

en terrorisme (zoals Lichtend Pad in Peru, maar bijvoorbeeld ook de 

Taliban). De analyse van De Soto wordt door critici als normatief en 

methodologisch zwak beoordeeld, maar werd internationaal onder 

bepaalde groepen politici en beleidsmakers populair. De Soto pleitte 

voor minder overheidsbemoeienis en meer vrije markt – niet alleen 

ten behoeve van de economische elite, maar juist ook ten behoeve 

van marginale groepen in de samenleving.

Ook in Europa en de Verenigde Staten groeide in de jaren tachtig 

de belangstelling voor het verschijnsel informele economie. Hier 

lagen enkele andere oorzaken aan ten grondslag. Door de economi‑

sche crisis en aanhoudend hoge werkloosheid leken grote groepen 

werknemers permanent binnen de ‘formele economie’ buiten de 

boot te vallen. Een toenemende belasting‑ en premiedruk, een 

steeds verder gaande regulering van de formele economie (zoals 

de arbeidsmarkt), een afkalvende belastingmoraal en afnemende 

loyaliteit tegenover de overheid leidden in deze jaren in veel rijke 

landen volgens sommigen tot een groei van de informele economie 

(Schneider en Enste, 2000; Schneider, 2006). Daarnaast raakte het 

begrip informele economie onder linkse groepen in de samenle‑

ving ideologisch in zwang. ‘Informeel’ kon ook betekenen het zich 

bewust afwenden van de kapitalistische geldeconomie.

Oorzaak

Informele economie is dus al vanaf haar ontstaan in de tweede 

helft van de vorige eeuw een controversieel begrip. Definities van 

informele economie lopen uiteen van beschrijvend‑normatief 

(‘kleinschalige productie van goederen en diensten met als primair 

doel om werkgelegenheid te creëren en inkomen voor de personen 

die erbij betrokken zijn’) tot zakelijk‑statistisch (‘de waarde van alle 
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13Informele economie

economische activiteiten – zowel legaal als illegaal – die niet in de 

nationale rekeningen worden waargenomen’).

Maar in vrijwel alle gevallen wordt een scherp onderscheid gemaakt 

tussen informele en criminele economie. Er moet in dit verband 

onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het eindproduct 

en de wijze waarop dit product wordt gemaakt of verhandeld. Figuur 

1 laat dit zien. Tot de informele economie behoren alle activiteiten 

die op zichzelf niet illegaal of strafbaar zijn, maar waarbij niet wordt 

voldaan aan de bijbehorende fiscale verplichtingen of die zonder de 

vereiste vergunning worden uitgevoerd. Daarentegen worden in de 

criminele economie goederen en diensten gemaakt of verhandeld 

die bij wet verboden zijn. Zowel het productieproces als het eindpro‑

duct is onwettig.

Figuur 1 Afbakening van het begrip ‘informele economie’

Activiteiten die toegevoegde waarde opleveren en waar betaling 

tegenover staat

Wijze van produceren of 
verhandelen 

Aard van het eind-
product

Categorie

Legaal Legaal Formeel

Illegaal Legaal Informeel

Illegaal Illegaal Crimineel

Economische	activiteiten	waar	geen	betaling	
tegenover	staat

Geen	onderdeel	
van	het	BBP

Activiteiten	die	geen	toegevoegde	waarde	opleveren Geen	onderdeel	
van	het	BBP

Bron: Slot, 2010, mede op basis van: Centeno en Portes, 2006.

In de praktijk lopen formeel, informeel en crimineel door elkaar 

heen (zoals het ‘wit’ schilderen van de voorkant van het huis en het 

‘zwart’ schilderen van de achterkant). Criminele activiteiten kun‑

nen binnen de informele economie plaatsvinden, maar ook binnen 

de formele economie (denk aan de vastgoedfraude rondom het 

Bouwfonds en Philips Pensioenfonds). Ook zullen de grenzen tussen 

crimineel, informeel en formeel soms per land verschillen en in de 

loop der jaren verschuiven.
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Een goed voorbeeld is de opheffing in 2000 in Nederland van het 

bordeelverbod. Sindsdien is het tegen betaling verrichten van 

 seksuele handelingen in Nederland niet langer crimineel. Pros‑

tituees die hun inkomsten bij de belasting opgeven, kunnen als 

‘formeel’ worden bestempeld. Hetzelfde geldt voor exploitanten 

van sekshuizen die volgens de regels van de arbowetgeving zijn 

ingericht. Alle overige werknemers en werkgevers in deze sector 

verrichten hun arbeid binnen de informele economie.

Fraude betekent vaak dat er geld onrechtmatig wordt verdeeld (bij 

de vastgoedfraude rondom het Bouwfonds kwam geld van de Philips 

pensioengerechtigden ten onrechte in handen van enkele bestuur‑

ders). Een onrechtmatige herverdeling van geld levert economisch 

gezien geen toegevoegde waarde op en draagt dus niet bij tot ver‑

groting van het bruto binnenlands product. Het is dus wel crimineel 

handelen, maar behoort niet tot de criminele economie.

Bij de productie van verdovende middelen (zoals nederwiet) ligt 

dat anders. Dit is juridisch evenmin toegestaan, maar heeft wel 

toegevoegde waarde, zoals elders in dit nummer van Justitiële 

verkenningen wordt betoogd in het artikel van Rensman, Bruil e.a. 

Er vindt immers productie plaats en daarom wordt deze activiteit tot 

de criminele economie gerekend.

Arbeid waar geen betaling tegenover staat (zoals huishoudelijke 

arbeid, het zelf opvoeden van kinderen of het aanleggen van een 

keuken bij een naast familielid), geschiedt eveneens buiten het 

zicht van de overheid, maar wordt niet meegerekend in het bruto 

binnenlands product en valt om die reden in de meeste definities 

ook buiten de informele economie (in dit verband zou het idee om 

aanstaande ouders verplicht op ouderschapscursus te sturen tot de 

merkwaardige situatie kunnen leiden dat ouders die dit niet doen, 

hun kinderen ‘clandestien’ of ‘informeel’ opvoeden).

Theorieën

Er zijn in de loop der jaren uiteenlopende theorieën ontwikkeld 

die het bestaan van een informele sector in arme én in rijke landen 

verklaren. Volgens de zogenoemde dualistische verklaring, die haar 

oorsprong vindt in de theorieën van de eerdergenoemde Lewis, is 

de informele sector een bron van arbeidskrachten voor de formele 

sector. Maar het omgekeerde kan zich ook voordoen. De informele 

economie fungeert tevens als een vangnet voor een overschot aan 
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arbeidskrachten in de formele sector, bijvoorbeeld in tijden van 

economische neergang. Populair gezegd: de informele economie als 

afvoerputje van de kapitalistische markteconomie.

Volgens de structuralistische verklaring zijn de formele en infor‑

mele sector sterk met elkaar verweven (Castells en Portes, 1989). 

De informele sector is veelal een goedkope toeleverancier van 

producten of arbeid voor de formele sector en draagt zo bij aan 

de winstgevendheid van kapitalistische ondernemingen. In dit 

verband past bijvoorbeeld ook het debat over de bloeiende informele 

arbeidsmarkt in wereldsteden als New York, waar laagbetaalde en 

veelal illegale diensten (in de horeca, in de schoonmaakbranche, in 

de huishoudelijke arbeid of als kinderoppas) nodig zijn om de eco‑

nomie van hoogbetaalde professionals draaiende te houden (Sassen, 

1994). Illegale diensten zijn veelal goedkoper.

De legalistische school, waarvan De Soto de bekendste vertegen‑

woordiger is, richt zich op de rol van de overheid. Centeno en Portes 

(2006) bouwen hierop voort en maken een onderscheid tussen de 

regeldrift (‘regulatory intent’) en daadkracht (‘regulatory capacity’) 

van overheden. Een teveel aan regels kan de ondernemingslust 

belemmeren en de groei van een informele economie stimuleren 

– ook vanwege de hogere kosten die in de formele sector moeten 

worden gemaakt om aan de overheidsregels te voldoen. Dat geldt 

voor arme, maar ook voor rijke landen. Even belangrijk is echter of 

overheden in staat zijn om de regels te handhaven. Hoe groter de 

daadkracht van een overheid, des te lastiger het is om informeel 

activiteiten te ontplooien. Kern van de zaak volgens Centeno en 

Portes is dat overheden de juiste balans moeten zien te vinden tus‑

sen ambities om grip te hebben op de economie, en mogelijkheden 

om deze waar te maken.

Centeno en Portes komen op basis van de twee criteria ‘regeldrift’ 

en ‘daadkracht’ tot de volgende typologie van staten. Figuur 2 laat 

dit zien. Landen met veel wetten en regels, maar met een overheid 

die niet in staat is om die te handhaven, zijn ‘gefrustreerde staten’. 

Deze hebben een relatief grote informele sector. Enkele Zuid‑ 

Amerikaanse landen zijn hiervan een goed voorbeeld. Totalitaire 

staten, met Noord‑Korea als meest extreem voorbeeld, hebben 

daarentegen veel regels, maar ook een alom aanwezige overheid. 

Informele activiteiten krijgen in dat geval nauwelijks kans om te 

ontstaan of worden met harde hand de kop ingedrukt.

Angelsaksische landen als de Verenigde Staten en het Verenigd 
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Koninkrijk hebben relatief weinig regels en daadkrachtige over‑

heden. Hier is de informele sector doorgaans klein: door het 

relatief liberale economische klimaat is de behoefte relatief gering 

om economische activiteiten in de informele sfeer te ontplooien. 

Nederland neemt een middenpositie in, met een effectieve over‑

heid, maar met meer regels dan liberale staten.

Figuur 2   Staten getypeerd naar relatieve reguleringscapaciteit 
en omvang bestaande regulering

Statelijke	

regulerings-

capaciteit

Hoog ‘Liberale	staat’
(V.S.,	V.K.)

‘Welvaartsstaat’
(Frankrijk,
	Duitsland)

‘Totalitaire	staat’
(Voormalig	USSR,	
Korea,	Cuba)

Laag ‘Afwezige	staat’
(Somalië,	Zaïre)

‘Enclave	staat’
(Kenia,	Bolivia,	
Angola)

‘Gefrustreerde	
staat’
(Argentinië,	Peru,	
Ecuador)

Laag Gemiddeld Hoog

Omvang	bestaande	regulering	

Bron: Centeno en Portes, 2006. 

Ten slotte is er nog een groep van verklaringen voor het bestaan van 

informele economische activiteiten die kunnen worden samen‑

gevat onder de term ‘illegalistisch’. Verklaringen in deze categorie 

zijn onder meer geworteld in het neoklassieke en neoliberale 

gedachtegoed, volgens welke het creatieve bloed van ondernemers 

kruipt waar het niet gaan kan. In het streven naar winstmaximali‑

satie zullen er altijd individuen of groeperingen zijn die zich bewust 

onttrekken aan wetten en regels – of zelfs bereid zijn om criminele 

activiteiten te ontplooien.

Ontwikkeling

Veel lastiger dan verklaringen bieden voor het bestaan van de infor‑

mele sector is het om de omvang ervan op een bevredigende manier 

te meten. Hiervoor zijn sinds de jaren tachtig talloze pogingen 

ondernomen, maar zonder veel succes (voor economen is het meten 

van verborgen activiteiten natuurlijk een uiterst uitdagende aange‑
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legenheid). Er zijn ruwweg twee benaderingswijzen.1 Een directe 

methode, op basis van enquêtes waarin mensen wordt gevraagd in 

hoeverre ze zwart werk verrichten, de belasting ontduiken of zich 

anderszins in het economisch verkeer onttrekken aan regels van 

de overheid. En een indirecte methode, waarbij wordt gezocht naar 

afwijkingen in de macro‑economische statistieken of naar verschil‑

len in de vraag naar geld en de waarde van de officieel gemeten 

economische activiteit.

Bij deze laatste categorie probeert men via uiteenlopende econo‑

metrische berekeningen onverklaarbare verschillen tussen macro‑

economisch waargenomen inkomsten en uitgaven op te sporen, 

discrepanties in arbeidsstatistieken te vinden of verschillen tussen 

de vraag naar contant geld en de totale waarde van de economische 

transacties te berekenen. Een omvangrijke informele economie ver‑

onderstelt bijvoorbeeld een grotere vraag naar geld dan er officieel 

aan productie en consumptie wordt waargenomen (Feige, 1979). 

Ook wordt er wel naar de ontwikkeling in het elektriciteitsverbruik 

gekeken. Het idee hierachter is dat de stijging van het elektriciteits‑

verbruik in een land gelijke tred moet houden met de groei van de 

formele en informele economie samen. Deze methode is overigens 

op kleinere schaal met succes toegepast voor het opsporen van 

wietplantages.

Geen van de berekeningswijzen is echt bevredigend. De uitkomsten 

zijn sterk afhankelijk van de definitie die voor informele economie 

wordt gehanteerd. Vaak wordt maar een deel van de informele 

economie gemeten, of kan geen onderscheid worden gemaakt 

tussen informele en criminele economie. De berekeningen vinden 

veelal plaats op basis van vergaande aannames over achterliggende 

economische verbanden en zijn daarom niet erg nauwkeurig.

De Oostenrijkse econoom Friedrich Schneider heeft deze bezwaren 

proberen te ondervangen door een model te ontwikkelen op basis 

van een ingenieuze combinatie van verschillende indicatoren – het 

DYMIMIC‑model (Dynamic Multiple Indicators Multiple Causes). 

1	 Voor	een	overzicht	van	deze	literatuur	zie	onder	meer:	Schneider	en	Enste,	2000;	Euro-
pean	Commission,	2004;	Feld	en	Larsen,	2005.
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De wereldwijde markt voor money 
transfers: formeel of informeel?

Uit	een	onderzoek	van	de	Universiteit	Utrecht	(Unger	en	Siegel.	2006)	naar	

geldoverboekingen	vanuit	Nederland	naar	Suriname	kwam	naar	voren	dat	

de	eerste	en	tweede	generatie	Surinamers	regelmatig	geld	overmaken	naar	

familieleden	in	Suriname	om	hen	financieel	te	ondersteunen.		Het	meest	

populair	zijn	de	zogenoemde	money transfers.	Hierbij	brengt	de	verzender	

in	Nederland	contant	geld	naar	een	money-transferkantoor.	Tegen	betaling	

van	enkele	procenten	kosten	(afhankelijk	van	de	hoogte	van	het	bedrag)	

kan	de	beoogde	ontvanger	het	geld	binnen	een	kwartier	op	een	van	tevoren	

afgesproken	kantoor	in	Suriname	in	dollars	of	Surinaamse	guldens	ophalen.

De	markt	voor	money	transfers	wordt	in	Nederland	bediend	door	wereldwijd	

opererende	ondernemingen,	zoals	Western	Union	en	tevens	door	aanbieders	

als	SuriChange	die	zich	op		een	beperkt	aantal	landen	richten.	Voor	het	

verrichten	van	money	transfers	is	in	Nederland	een	vergunning	nodig	van	

De	Nederlandsche	Bank.2	Aanbieders	van	money	transfers	moeten	met	het	

oog	op	bescherming	van	de	consument	voldoen	aan	allerlei	eisen.3	Echter,	er	

zijn	wel	degelijk	aanbieders	die	zonder	vergunning	opereren	–	de	zogenoemde	

‘informele’	of	‘ondergrondse	bankiers’.

Onderdeel	van	het	onderzoek	was	een	household survey in	Suriname	

zelf.	Dit	leverde	enkele	opvallende	resultaten	op.	Zo	bleek	dat	vrijwel	alle	

huishoudens	in	Suriname	over	een	bankrekening	beschikken.	Toch	geeft	men	

vaak	de	voorkeur	aan	een	money	transfer	om	betalingen	uit	andere	landen	te	

ontvangen.	Ze	zijn	sneller,	goedkoper	en	transparanter	dan	overboekingen	

via	het	bancaire	kanaal.	Op	de	vraag	of	daarbij	gebruik	wordt	gemaakt	van	

‘officiële’	money-transferaanbieders	of	van	‘informele	bankiers’,	moesten	veel	

respondenten	het	antwoord	schuldig	blijven.	Vaak	kende	men	het	onderscheid	

niet,	of	was	niet	duidelijk	met	welk	type	bankier	men	in	de	praktijk	van	doen	

had.	En	als	dat	wel	het	geval	was,	dan	genoot	de	informele	bankier	doorgaans	

duidelijk	de	voorkeur.	Informele	bankiers	rekenen	doorgaans	lagere	kosten	en	

2	 In	Nederland	zijn	money-transferdiensten	sinds	1	november	2009	geregeld	via	de	Wet	
op	het	financieel	toezicht	(Wft).	De	regels	sluiten	aan	op	de	Europese	regels	zoals	die	
zijn	vastgelegd	in	de	Payment	Services	Directive	(PSD).	Vóór	1	november	2009	vielen	
money	transfers	onder	de	Wet	inzake	de	geldtransactiekantoren	(Wgt).

3	 Zo	moeten	aanbieders	van	money	transfers	voldoen	aan	een	strenge	betrouwbaar-
heidstoets,	zijn	kantoren	verplicht	een	bepaalde	hoeveelheid	contant	geld	liquide	te	
hebben	en	zijn	er	vergaande	eisen	voor	de	administratie	en	inrichting	(kogelvrij	glas)	
van	deze	kantoren.
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hanteren	gunstiger	wisselkoersen.	Ze	bieden	ook	een	betere	service,	zo	bleek	

uit	het	onderzoek	(desgevraagd	wordt	het	geld	thuis	afgeleverd).	Soms	kende	

men	de	informele	bankier	persoonlijk.	Respondenten	in	Suriname	zeiden	meer	

vertouwen	te	stellen	in	informele	bankiers	dan	in	officiële	banken.	Officiële	

instellingen	werden	door	de	respondenten	in	verband	gebracht	met	corruptie	

en	schendingen	van	de	privacy.	Terwijl	de	regulering	van	money	transfers	

in	Europa	is	ingegeven	om	consumenten	te	beschermen,	voelt	men	zich	in	

Suriname	veiliger	bij	niet-gereguleerde	financiële	dienstverleners.

Uit	het	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	een	deel	van	de	money	transfers	

richting	Suriname	via	informele	bankiers	verloopt.	Dit	informele	kanaal	wordt	

niet	alleen	gebruikt	voor	familieondersteuning,	maar	ook	door	ondernemers	

die	veel	grotere	bedragen	in	één	keer	overmaken.	Vanuit	Nederland	naar	

Suriname,	maar	ook	in	omgekeerde	richting.	Ook	stroomt	er	via	de	money	

transfers	–	zowel	formeel	als	infomeel	–	crimineel	geld	tussen	Nederland	en	

Suriname.	Om	welke	bedragen	het	gaat,	is	niet	bekend.

Het	onderzoek	illustreert	een	aantal	actuele	discussiepunten	over	de	

reikwijdte	en	functie	van	informele	economische	activiteiten.	De	formele	en	

informele	sector	zijn	om	te	beginnen	sterk	met	elkaar	verweven.	Opvattingen	

over	het	nut	en	de	betrouwbaarheid	van	informele	economische	activiteiten	

kunnen	vanuit	het	perspectief	van	de	deelnemers	sterk	uiteenlopen.	Er	is	

ten	slotte	een	bijzondere	relatie	tussen	informele	economische	activiteiten	

en	de	rol	van	contant	geld.	Contant	geld	–	door	NRC Handelsblad onlangs	

omschreven	als	‘één	van	de	laatste	bastions	van	de	privacy’4	–	vervult	juist	

vanwege	de	anonimiteit	binnen	de	informele	sector	een	centrale	rol.	Contant	

geld	is	het	bloed	in	de	aderen	van	de	informele	economie.	Bovendien,	contant	

geld	beweegt	zich	zonder	belemmering	van	de	formele	economie	naar	de	

informele	en	vice	versa	–	en	verbindt	zo	beide	economische	sferen	met	elkaar.

4	 NRC	Handelsblad,	hoofdartikel,	27	augustus	2010.
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Uit berekeningen voor 162 landen over de periode 1996‑2007 komt 

Schneider tot de conclusie dat veel arme landen een schaduweco‑

nomie (de term die Schneider gebruikt) hebben die te vergelijken is 

met 40 tot soms meer dan 50% van het officiële bruto binnenlands 

product (Schneider, Buehn e.a., 2010). Landen die volgens Schneider 

boven 50% uitkomen, zijn onder meer enkele Afrikaanse landen 

(Tanzania, Nigeria, Republiek Congo, Zambia, Tsjaad en Nigeria), 

een aantal landen in Latijns Amerika (Guatemala, Uruguay, Peru, 

Panama, Bolivia en Haïti), Thailand en Myanmar. De 25 rijke OECD‑

landen hebben schaduweconomieën variërend van aan de onder‑

kant 8,6 (Zwitserland), 9,3 (Verenigde Staten) en 10,5% (Oostenrijk) 

tot aan de bovenkant 28,9 (Italië), 29,6 (Zuid‑Korea), 30,8 (Grieken‑

land) en 32,6% (Mexico). Nederland had volgens Schneider in 2007 

een schaduweconomie met een waarde van 13,6% van het bruto 

binnenlands product.

De berekeningen van Schneider zijn niet onomstreden. Algemeen 

bestaat het gevoel dat de schattingen aan de hoge kant zijn. Bij 

directe schattingsmethoden worden lagere percentages gevonden. 

Maar het totaalbeeld levert wel een aantal interessante inzichten en 

vragen op. Volgens Schneider was er vanaf de jaren zeventig tot en 

met de jaren negentig in de meeste rijke OECD‑landen sprake van 

een groei van de informele economie. Tijdens de hoogconjunctuur 

aan het begin van de 21ste eeuw nam de omvang van de schaduw‑

economieën weer af. Sinds enkele jaren zou er weer sprake zijn van 

een lichte stijging als gevolg van de economische crisis.

Walker en Unger (2009) hebben de cijfers van Schneider afgezet 

tegen de armoede in een land (gemeten als het bruto binnenlands 

product per capita). Hierdoor ontstaat een bijna perfecte J‑curve: 

hoe armer een land, des te groter de informele sector. Dit is op zich 

niet zo verwonderlijk. Figuur 3 laat dit zien.

Het meest interessant zijn volgens Unger en Walker de landen die 

van dit patroon afwijken. Ter linkerzijde van de J‑curve bevinden 

zich landen met een commando‑economie, waarin informele acti‑

viteiten vrijwel volledig worden onderdrukt, oftewel de totalitaire 

staten in de definitie van Centeno en Portes (figuur 2). Landen die 

zich relatief ver ter rechterzijde van de J‑curve bevinden, kenmerken 

zich door een relatief grote informele sector ten opzichte van het 

algemene welvaartsniveau. Hieronder bevinden zich opvallend veel 

landen waar de georganiseerde misdaad een relatief sterke greep 
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heeft op de formele economie. Dit roept de vraag op in hoeverre 

er verband is tussen de informele en criminele economie. Meet de 

afstand van een land ten opzichte van de rechterzijde van de J‑curve 

het aandeel van de georganiseerde misdaad binnen de informele 

economie? Of gedijt misdaad goed in een relatief omvangrijke 

informele economie? Heeft de formele economie te lijden onder 

de georganiseerde misdaad? Dit zijn vragen waarnaar nog weinig 

onderzoek is gedaan.

Figuur 3 Het verband tussen BBP per capita en omvang 
informele sector
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Conclusie

De informele economie is een permanent gegeven – in arme en in 

rijke landen. Het begrip informele economie is een verzamelterm 

voor allerlei activiteiten die zich buiten het gezichtsveld van de 

overheid afspelen. Er is een relatie tussen de mate van welvaart en 

de omvang van de informele sector in een land. Maar daarmee is 

niet alles gezegd. De regeldrift en regelkracht van overheden spelen 

ook een rol. De keerzijde van overheden om alle aspecten van het 

economisch leven te willen ‘formaliseren’, leidt per definitie tot het 

ontstaan van een informele economie. Wat is de toekomst van de 

informele economie? Om te beginnen lijken informele economieën 

op dit moment terrein te winnen. Volgens de ILO hebben wereldwijd 

52 miljoen mensen hun baan verloren als gevolg van de crisis. Door 

uitstoting uit de formele sector zoeken mensen hun heil in de infor‑

mele sector. Dit geldt voor arme landen, maar ook voor bijvoorbeeld 

de Verenigde Staten.5 Een andere motor achter de groei van infor‑

mele economieën is de snelle urbanisatie in de wereld. Megasteden 

zijn broedplaatsen voor een omvangrijke informele sector: ‘While 

measurement problem is not insignificant, most observers agree 

that the informal economy is large and growing and it will be an 

enduring feature of the economy of mega‑cities for some time yet’ 

(Daniels, 2004). Voor westerse landen is het ontstaan van grote 

allochtone gemeenschappen met eigen behoeften waarin de for‑

mele sector (nog) niet kan voorzien, een factor waarmee voorlopig 

rekening dient te worden gehouden. Kortom, de informele economie 

heeft een tweeslachtige status: het mag niet, maar we kunnen er niet 

omheen.

5	 Voor	de	Verenigde	Staten	zie	bijvoorbeeld:	Chapin,	2009;	voor	India	zie	bijvoorbeeld	
Barta,	2009.
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Het aandeel van de drugssector  
in het nationaal inkomen

M. Rensman, A. Bruil, A. van de Steeg en B. Kazemier∗

De nationale rekeningen geven een overzicht van de economie van 

een land en van de economische relaties van een land met de rest 

van de wereld. Ze beschrijven de economie als een systeem waar‑

binnen een aantal deelprocessen wordt onderscheiden, waaronder 

de productie van goederen en diensten, de verdeling en besteding 

van inkomens en de financiering van het productieproces (zie onder 

andere Lequiller en Blades, 2006). Belangrijke indicatoren die aan 

deze rekeningen worden ontleend, zijn het nationaal inkomen en de 

economische groei. Welke economische activiteiten daarbij wel en 

niet worden meegerekend, is vastgelegd in het System of National 

Accounts (SNA, 2008). Of activiteiten legaal of illegaal zijn, is daarbij  

niet relevant. Voor opname in het nationaal inkomen gelden voor 

illegale activiteiten dezelfde criteria als voor legale activiteiten: 

activiteiten die niet met wederzijdse instemming van beide actoren 

plaatsvinden, tellen niet mee – dit geldt bijvoorbeeld voor dief‑

stal – en activiteiten die wel met instemming van beide partijen 

plaatsvinden, tellen wel mee, bijvoorbeeld de productie en verkoop 

van drugs.

Hoewel de inkomsten uit illegale activiteiten volgens het SNA 

wel bijdragen aan het nationaal inkomen is de meetpraktijk in 

de meeste landen anders. De reden hiervan is dat de omvang van 

illegale activiteiten vaak erg moeilijk is te meten. Waar wel kan 

worden beschikt over ramingen zijn deze vaak omgeven door een 

grote onzekerheidsmarge. Ook binnen de Europese Unie is er een 

voortdurende discussie of het inkomen uit illegale activiteiten wel 

of niet moet worden opgenomen in de metingen van het nationaal 

inkomen. Dit is vooral relevant omdat het nationaal inkomen bin‑

nen de EU wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de 

financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU.

*	 Dr.	Marieke	Rensman,	drs.	Arjan	Bruil,	dr.	Annemieke	van	de	Steeg	en	dr.	Brugt	
	Kazemier	werken	bij	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek.	Het	artikel	is	geschreven	
op	persoonlijke	titel.
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Voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit een reden 

geweest om onderzoek te doen op dit terrein. Zo schatten Van der 

Werf en Van de Ven (1996) en Van der Werf (1998) de toegevoegde 

waarde van de illegale economie in 1995 op minder dan 1% van het 

nationaal inkomen (bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen). 

Smekens en Verbruggen (2005) hebben dit onderzoek enkele jaren 

later herhaald en uitgebreid voor het verslagjaar 2001. Zij kwamen tot 

dezelfde conclusie. Enige tijd geleden heeft het CBS het onderzoek 

naar de omvang van de illegale economie opnieuw opgepakt. Doel 

is om te komen tot een tijdreeks van 1995 tot heden. Ook nu is de 

conclusie dat het aandeel van illegale activiteiten in het nationaal 

inkomen de 1% niet overstijgt.

Dit artikel presenteert cijfers voor de productie van en handel in 

drugs. Het merendeel van deze activiteiten is illegaal. Het gebruik 

van softdrugs en de handel van cannabis in coffeeshops zijn dat niet. 

Maar ook voor deze laatste activiteiten is de term informeel op zijn 

plaats. Bij informele activiteiten gaat het vooral om kleinschalige 

activiteiten die niet of slecht zijn geregistreerd (ILO, 2002). Daar‑

naast gaat het om activiteiten die niet of slecht zijn waar te nemen, 

bijvoorbeeld omdat ze illegaal zijn, er geen belasting over afgedragen 

wordt (OESO, 2002), of omdat ze door een groot deel van de bevolking 

als ongewenst worden beschouwd. De handel in cannabis via cof‑

feeshops is een voorbeeld van het laatste: door velen ongewenst, maar 

oogluikend toegestaan.

Het onderzoek naar de omvang van illegale activiteiten is nog gaande. 

De hier gepresenteerde uitkomsten zijn daarom voorlopig en nog 

onderwerp van discussie. Veel van de noodzakelijke gegevens om 

tot nauwkeurige ramingen te komen, ontbreken; het betreft immers 

activiteiten die zich aan de waarneming trachten te onttrekken. Om 

te laten zien welke, soms heroïsche veronderstellingen nodig zijn 

om te komen tot een acceptabele raming van de betekenis van deze 

activiteiten voor de Nederlandse economie wordt in dit artikel veel 

aandacht gegeven aan de gehanteerde ramingsmethoden. De auteurs 

staan open voor opmerkingen en suggesties voor verbetering.

Illegale activiteiten in het systeem van Nationale Rekeningen

In het systeem van Nationale Rekeningen wordt onderscheid gemaakt 

tussen illegale activiteiten en zwarte activiteiten. Illegale  activiteiten 
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betreffen de productie van goederen en diensten waarvan de 

verkoop of het bezit is verboden. Bekende voorbeelden zijn de pro‑

ductie en verkoop van drugs en, in veel landen, prostitutie. Zwarte 

activiteiten betreffen activiteiten die op zich geoorloofd zijn, maar 

waarbij niet wordt voldaan aan de belastingwetgeving. Beide typen 

activiteiten, zowel zwart als illegaal, dragen volgens het SNA bij 

tot het nationaal inkomen, mits is voldaan aan het beginsel dat 

de activiteit plaatsvindt met de vrijwillige instemming van beide 

transactiepartijen. Afpersing en diefstal, niet vrijwillig voor een 

van beide partijen, dragen om die reden niet bij tot het nationaal 

 inkomen.

Het al dan niet opnemen van zwarte, en vooral van illegale activi‑

teiten in het nationaal inkomen is lang niet vanzelfsprekend. Een 

belangrijk argument om illegale activiteiten uit te sluiten is dat het 

om ongewenste activiteiten gaat. Samen met de praktische moeilijk‑

heid om te komen tot een betrouwbare meting van de toegevoegde 

waarde van deze activiteiten leidt dit ertoe dat illegale activiteiten 

veelal worden genegeerd bij het ramen van het nationaal inkomen.

Er zijn echter ook twee belangrijke redenen om illegale activiteiten 

wel op te nemen. De eerste is dat het weglaten van illegale economi‑

sche activiteiten leidt tot inconsistenties. Er ontstaan discrepanties 

tussen productie en consumptie, tussen inkomen en uitgaven en 

sparen. Als de consumptie van drugs (dus een deel van de uitgaven 

van huishoudens) niet wordt geboekt, is er een witte vlek in de con‑

sumptie en hoe moet dit gat dan worden gevuld? Een tweede reden 

om wel rekening te houden met illegale activiteiten is internationale 

en intertemporele vergelijkbaarheid. Als bepaalde activiteiten in 

het ene land wel legaal zijn, bijvoorbeeld vormen van prostitutie, en 

in een ander land niet, dan zijn de nationale inkomens van beide 

landen alleen vergelijkbaar als deze (il)legale activiteit in beide 

landen op dezelfde manier wordt behandeld bij het vaststellen van 

het nationaal inkomen. Dit speelt bijvoorbeeld binnen de EU waar 

de financiële afdracht aan de EU deels is gebaseerd op de hoogte van 

het nationaal inkomen.

Bij het samenstellen van de huidige nationale rekeningen van 

Nederland wordt (nog) niet expliciet rekening gehouden met illegale 

activiteiten. Dat wil niet zeggen dat illegale activiteiten volledig ont‑

breken. Bij het oplossen van de hiervoor genoemde inconsistenties 

wordt er indirect toch al wat rekening mee gehouden. Een voorbeeld 

daarvan is de productie van drugs. Het elektriciteitsverbruik en 
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andere kosten die gepaard gaan met de productie van drugs in 

Nederland worden nu veelal impliciet geboekt als consumptie van 

huishoudens en dragen op die manier bij tot het nationaal inkomen. 

Deze incorrect geboekte ‘consumptie’ fungeert daarmee als een 

incorrecte proxy voor de consumptie van drugs.

Om te komen tot een raming van de illegale toegevoegde waarde 

moet eerst worden vastgesteld welke illegale activiteiten van belang 

zijn. Voor Nederland zijn dit:

– de productie van en handel in drugs;

– prostitutie. Enkele vormen van prostitutie zijn in Nederland 

legaal sinds 2000. Toch worden ook deze legale vormen van 

prostitutie hier meegenomen. Dit omdat prostitutie in de 

Nederlandse nationale rekeningen nog niet als een aparte 

bedrijfstak is opgenomen en omdat prostitutie in de meeste 

landen volledig illegaal is;

– illegale arbeidsbemiddeling;

– illegaal gokken;

– illegaal kopiëren van software en van geluid‑ en beelddragers;

– smokkel van sigaretten;

– handel in gestolen goederen.

Het vervolg van dit artikel handelt over het aandeel van de productie 

van en handel in drugs in het nationaal inkomen. Hoewel dit slechts 

een deel van de hiervoor genoemde illegale activiteiten betreft, 

zijn ze wel verantwoordelijk voor een substantieel deel: een kwart 

of meer. Gegevens over de andere genoemde illegale activiteiten 

komen in de loop van het jaar beschikbaar.

De productie van en handel in drugs

De meest gebruikte drugs in Nederland zijn heroïne, cocaïne, 

cannabis en de partydrugs xtc en amfetamine. Voor deze activitei‑

ten zijn schattingen gemaakt van de productie, invoer en uitvoer 

en het gebruik in Nederland. Het totale verbruik van deze drugs 

in Nederland steeg van circa € 565 miljoen in 1995 naar € 735 

miljoen in 2008. Deze stijging komt vrijwel geheel voor rekening 

van cannabis. Daarvan steeg het gebruik van bijna € 230 miljoen in 

1995 naar € 425 miljoen in 2008. Voor heroïne, cocaïne en xtc bleef 

het verbruik, in geld gemeten, redelijk constant. Figuur 1 geeft een 
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overzicht van de consumptieve uitgaven aan de genoemde drugs in 

Nederland.

De consumptie van drugs is berekend als het product van het aantal 

drugsgebruikers in Nederland, de gemiddelde consumptie per 

gebruiker en de straatprijs. Het aantal drugsgebruikers is ontleend 

aan de Nationale Drug Monitor (Trimbos, meerdere jaren) en aan de 

Statline‑tabel ‘Drugsgebruik; kenmerken van gebruikers’.1

Figuur 1 De consumptie van drugs in Nederland, 1995‑2008
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Voor heroïne en cocaïne is onderscheid gemaakt tussen probleem‑

gebruikers en andere gebruikers. Waar gegevens ontbreken, zijn 

deze geïnterpoleerd of geëxtrapoleerd. Het gemiddelde gebruik per 

drugsgebruiker is overgenomen van Van der Werf (1997) en Smekens 

en Verbruggen (2005). Ook daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

probleem‑ en andere gebruikers. Verondersteld wordt dat zowel 

het aantal gebruikers als het gebruik per persoon constant is over 

de jaren. De ramingen voor cannabis zijn ontleend aan Korf (2003) 

en Van der Heijden (in Decorte, 2008). De straatprijs van drugs is 

1	 	Zie	http://statline.cbs.nl/statweb/.
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ontleend aan een groot aantal bronnen (UNODC, diverse jaren; 

EMCDDA, 2009; Niesink, Pijlman e.a., 2002, 2003; Niesink, Rigter e.a., 

2006, 2007, 2008; Neve, Van Ooyen‑Houben e.a., 2007; Van der Werf, 

1997; Smekens en Verbruggen, 2005; Trimbos, 2007). De gemiddelde 

straatprijs is over de hele periode gezien gestaag gedaald.

Behalve dat in Nederland drugs worden gebruikt, worden ze hier ook 

geproduceerd (cannabis, xtc) en geëxporteerd. Tevens is Nederland 

een belangrijk doorvoerland voor drugs (heroïne en cocaïne). Om 

de toegevoegde waarde van drugs (verder in dit artikel ook wel de 

bijdrage van drugs aan het nationaal inkomen genoemd) te bepalen 

is het daarom nodig om een raming te maken van de binnenlandse 

productie, de invoer2 en de uitvoer, en de kosten en verdiensten die 

zijn verbonden met de productie van en handel in drugs. Daarvoor 

kan gebruik worden gemaakt van de volgende definitie:

TW = (P – BP) – K + H – V [1]

De bijdrage van drugs aan het nationaal inkomen (TW ) is te splitsen 

in een bijdrage van in Nederland zelf geproduceerde drugs en een 

bijdrage van ingevoerde drugs. De eerste is gelijk aan de nettowaarde 

van de binnenlandse productie: de binnenlandse productie (P) 

minus de in beslag genomen productie (BP) minus de kosten die 

samenhangen met productie (K ). De laatste is gelijk aan de verdien‑

sten door de handel in ingevoerde drugs (H ) minus de kosten van 

vervoer en opslag (V ) daarvan.

Heroïne en cocaïne

Heroïne en cocaïne worden in Nederland niet geproduceerd. De 

productie is dus nihil. De bijdrage van deze drugs aan het nationaal 

2	 	De	verdiensten	van	invoer	in	Nederland	die	vervolgens	zonder	noemenswaardige	
bewerking	wordt	doorgevoerd	naar	bijvoorbeeld	Duitsland,	en	waarvan	de	eigenaar	
niet	gevestigd	is	in	Nederland,	dragen	volgens	het	SNA	(2008)	niet	bij	tot	het	nationaal	
inkomen	van	Nederland.	Welk	deel	van	de	invoer	van	drugs	op	deze	wijze	wordt	
doorgevoerd,	is	niet	bekend	en	is	onderwerp	van	nader	onderzoek.	Vooralsnog	wordt	
verondersteld	dat	alle	verdiensten	van	de	invoer	van	drugs	bijdragen	aan	het	nationaal	
inkomen	van	Nederland.
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inkomen is daarom gelijk aan de handelsmarge (H ) minus de kosten 

die met de handel van ingevoerde heroïne en cocaïne samen‑

hangen, zoals de kosten voor transport en opslag (V ). Over deze 

kosten is geen informatie beschikbaar. Verondersteld wordt dat deze 

kosten gelijk zijn aan 10% van de handelsmarge. De bijdrage van 

heroïne en cocaïne aan het nationaal inkomen is dan

TW = (H – V) = 0,9 × H  [2]

De handelsmarge is in dit geval gelijk aan

H = C + (E – I – B1) [3]

oftewel de waarde van de binnenlandse consumptie (C) plus het 

handelsoverschot, dat wil zeggen het verschil tussen uitvoer (E), 

invoer (I) en in beslag genomen invoer (BI). De waarde van de 

uitvoer is het verschil tussen het volume van de invoer (i) minus 

de inbeslagnames (bI) minus het volume van de binnenlandse 

consumptie (c), vermenigvuldigd met de gemiddelde exportprijs van 

heroïne en cocaïne (pE):

E = pE × (i – b1 – c) [4]

De exportprijs van heroïne en cocaïne is ontleend aan het World 

Drug Report (UNODC, diverse jaren). Omdat de bestemming van de 

geëxporteerde drugs niet bekend is, is gekozen voor de gemiddelde 

verkoopprijs van deze drugs in de Europese Unie.

De invoer wordt afgeleid van de inbeslagnames (bI), het risico van 

inbeslagname, oftewel de pakkans (RI) en de invoerprijs (pI):

R
I

b
II = p

I 
× i = p

1
×  [5]

De omvang van de inbeslagnames is ontleend aan gegevens die zijn 

samengesteld door het European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA, 2009). De inbeslagnames fluctueren 

nogal in de tijd. Daarom is gekozen voor een vijfjaars voort‑

schrijdend gemiddelde.

De gegevens over de pakkans vormen een probleem. Van der Werf 

(1997) gaat uit van een pakkans van 25% in 1995. Smekens en 
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Verbruggen (2005) gaan uit van 15% in 2001. Er zijn echter geen 

aanwijzingen dat de opsporingsactiviteiten in de periode 1995‑2001 

zo sterk zijn verminderd dat dit een dergelijke daling van de pak‑

kans rechtvaardigt. In onze ramingen gaan wij daarom uit van een 

gelijkblijvende pakkans van 15% in deze periode. Sinds 2002 is de 

intensiteit van de opsporing toegenomen (Trimbos, 2009). Zo zijn in 

2002 de pre‑flight controles ingevoerd, in 2003 de 100% controles bij 

vluchten uit hoogrisicogebieden, en zijn in 2004 bodyscans geplaatst 

op Schiphol. Deze verhoogde opsporingsintensiteit is zichtbaar in 

de reeks van in beslag genomen cocaïne en heroïne. Deze vertoont 

tussen 2002 en 2003 een sprong van ruim 15%. Daarom wordt voor 

de periode na 2002 gerekend met een pakkans van 20%.

De invoerprijs is overgenomen uit het World Drug Report (UNODC, 

diverse jaren). Deze is tamelijk stabiel met een piek in 2001 en 2002.

Formule [2] is nu te herleiden tot

(1 − R
I 
)

× b
I 
+ (p

c
−p

E 
) × c

 

R
I

TW = 9,0 × ( p
E
−p

I  
) ×  [6]

Hierin is pc de gemiddelde straatprijs van deze drugs in Nederland 

en c de consumptie in (kilo)grammen. De toegevoegde waarde 

wordt gegenereerd door het prijsverschil tussen invoer en uitvoer en 

het verschil tussen de binnenlandse marktprijs en de uitvoerprijs.

Figuur 2 toont de geschatte bijdrage (toegevoegde waarde) van de 

heroïne‑ en cocaïnehandel aan het nationaal inkomen. Cruciaal 

voor deze raming is de schatting van de pakkans. Daarom zijn ook 

twee andere varianten doorgerekend: een hoge variant met een pak‑

kans van 10% tot 2002 en 15% daarna en een lage variant waarbij de 

pakkans de hele periode 25% bedraagt.

De heroïne‑ en cocaïnehandel dragen volgens vorenstaande 

berekeningen voor minder dan 0,05% (lage variant in 2007 en 2008) 

tot bijna 0,5% (hoge variant in 1998) bij aan het nationaal inkomen. 

De plotselinge daling na 1998 wordt veroorzaakt door de sinds dat 

jaar plotseling veranderde ruilvoet (dit is de verhouding tussen 

uitvoerprijs en invoerprijs). Tot 1998 was de uitvoerprijs gemiddeld 

tweemaal zo hoog als de invoerprijs. In 1999 was de ruilvoet nog 

maar 1,6, om daarna gestaag te dalen naar 1,4 in 2008.
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Figuur 2 De toegevoegde waarde van de handel in heroïne en 
cocaïne in Nederland, 1995‑2008
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Xtc en amfetamine

Vrijwel alle in Nederland beschikbare xtc‑ en amfetaminepillen 

worden in Nederland zelf geproduceerd. Daarom wordt er voor het 

berekenen van de bijdrage van deze drugs aan het nationaal inko‑

men van uitgegaan dat de invoer nihil is. De toegevoegde waarde 

(TW ) is dan gelijk aan de binnenlandse productie (P) minus de 

inbeslagnames (BP) minus de kosten van productie (K ), inclusief de 

kosten van vervoer en opslag.

TW = (P – BP ) – K [7]

Het productievolume (p) wordt geraamd op basis van de inbeslag‑

names (bP) en het risico of de pakkans (RP).

R
P

b
Pp =  [8]
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De gegevens over inbeslagnames zijn ontleend aan het jaarverslag 

van het Kernteam Zuid‑Nederland/Unit Synthetische Drugs (2003) 

en het rapport ‘Samenspannen tegen XTC’ (Ministerie van Justitie, 

2001). Ook nu is, om te voorkomen dat incidentele grote inbeslag‑

names het verloop van de tijdreeks beïnvloeden, het vijfjarig 

voortschrijdende gemiddelde genomen.

Over de pakkans is weinig bekend. Daarom wordt, conform 

 Smekens en Verbruggen (2005), verondersteld dat de pakkans in 

2001 gelijk is aan de pakkans voor heroïne en cocaïne: 15%. Van der 

Werf (1998) stelt dat de pakkans in 1995 lager is dan die voor heroïne 

en cocaïne. Daarom wordt voor dat jaar uitgegaan van een pakkans 

van 10%. Voor de tussenliggende jaren is lineair geïnterpoleerd. Na 

2002 zijn de inspanningen om drugs op te sporen en in beslag te 

nemen geïntensiveerd (Ministerie van Justitie, 2001). Verondersteld 

wordt dat de pakkans in die periode stijgt naar 20% in 2006 en 

daarna gelijk blijft.

Er zijn veel aanwijzingen dat de productie van xtc in de loop van 

de jaren is gedaald. Een van de aanwijzingen is de daling van de 

omvang van de inbeslagnames. Deze bereiken een piek in 2002, 

waarna ze halveren in 2007 en 2008, terwijl de opsporingsinspan‑

ningen niet evenredig zijn verminderd. Een andere aanwijzing is dat 

de productie van xtc zich verspreidt over meer landen (onder andere 

Canada en Australië), waardoor de rol van Nederland op deze markt 

afneemt (Neve, Van Ooyen‑Houben e.a., 2007; Trimbos/WODC, 

2009). Ook het Kernteam Zuid‑Nederland/Unit Synthetische Drugs 

(2003) en het EMCDDA (2009) signaleren deze ontwikkeling.

De kosten van de productie (pP) en de verkoop van xtc en amfetami‑

nen bestaat uit laboratoriumkosten en de kosten van transport en 

opslag. In 1995 waren deze kosten 11 cent per tablet (Van der Werf, 

1997). Voor 2001 wordt verondersteld dat deze kosten zijn verdub‑

beld naar 22 cent per tablet (Smekens en Verbruggen, 2005) en in 

2002 bedroegen de productiekosten 25 cent per tablet (Ministerie 

van Justitie, 2001). Voor de tussenliggende jaren is geïnter poleerd, 

voor de jaren na 2002 zijn de productiekosten onveranderd 

gehouden.

De toegevoegde waarde van de productie van en handel in xtc en 

amfetaminen is

(1 − R
P 

)
× b

P 
+ (p

c
−p

E 
) × c  −

  
p

P 
×

 
b

P

R
P

TW =  ( p
E
−p

P 
) ×  [9]
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De toegevoegde waarde wordt gegenereerd door het verschil tussen 

de uitvoerprijs en de kosten van productie (pE – pP) en het verschil 

tussen de binnenlandse marktprijs en de uitvoerprijs (pC – pE). 

Vervolgens wordt de waarde van de in beslag genomen xtc‑ en 

 amfetaminepillen daarop in mindering gebracht.

Figuur 3 toont de bijdrage van xtc en amfetaminen aan het natio‑

naal inkomen. Ook nu zijn de schattingen sterk afhankelijk van de 

inschatting van de pakkans. Daarom worden ook hier schattingen 

getoond bij een pakkans van 10% in 1995 oplopend naar 15% in 2008 

(hoge variant), respectievelijk 25% gedurende de hele periode (lage 

variant).

Figuur 3 De toegevoegde waarde van de productie van en 
handel in xtc en amfetaminen in Nederland, 1995‑2008
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De productie en handel in xtc en amfetaminen bedraagt volgens 

vorenstaande berekeningen minder dan 0,05% (lage variant, alle 

jaren) tot 0,1% (hoge variant in 2001) van het nationaal inkomen.

JV_07_10_4.indd   35 15-10-2010   15:07:08



36 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 7, 2010  Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Cannabis

De softdrug cannabis, ook wel wiet genoemd, is in veel landen 

binnen de Europese Unie illegaal. In Nederland daarentegen 

worden het bezit in kleine hoeveelheden en de verkoop ervan in 

coffeeshops oogluikend toegelaten. Hiermee is de handel in deze 

drugs in Nederland niet meer echt illegaal en is de term informeel 

meer op zijn plaats. Een voordeel van dit beleid is dat het gebruik 

van cannabis deels uit de criminele sfeer is gehaald. Het heeft 

echter ook een aantal niet‑gewenste effecten, waaronder overlast 

door drugstoerisme. Daarom is het gedoogbeleid de laatste jaren 

aangescherpt (Decorte, 2008; KLPD, 2008).

Een groot deel van de in Nederland gebruikte cannabis wordt in 

Nederland zelf geproduceerd, de zogenoemde nederwiet. Hoeveel 

hiervan wordt geproduceerd, is niet bekend. Wel is bekend hoeveel 

wietplanten er jaarlijks worden geruimd. Op basis daarvan en de 

gemiddelde opbrengst per plant en, in navolging van Korf (2003), 

de veronderstelling dat per hennepplantage gemiddeld driemaal 

per jaar wordt geoogst, kan een schatting worden gemaakt van de 

geruimde productiecapaciteit. Deze raming van de ontmantelde 

productiecapaciteit kan vervolgens weer worden omgezet in een 

raming van de totale productiecapaciteit (pc).

R
P

3 × b
Ppc =  [10]

Hierin is bP het vijfjaarlijkse gemiddelde van de opbrengst in gram‑

men of kilo’s van één oogst van de geruimde wietplanten. RP is het 

deel van de productiecapaciteit dat is ontmanteld. Van der Heijden 

(2006) schat een opsporingspercentage van 30 tot 50%. Wij gaan hier 

uit van 40%.

De werkelijke productie (p) is nu gelijk aan de productiecapaciteit 

minus de cannabis die niet kon worden geproduceerd omdat de 

plantage werd ontmanteld (gemiddeld 1,5 × bP , ofwel de helft van 

drie oogsten per jaar = 1,5 bP). Deze werkelijke productie is weer 

gelijk aan de in Nederland geconsumeerde nederwiet (cP) plus de 

export (eP) van nederwiet en de opbrengst van de in beslag genomen 

oogsten (gemiddeld 0,5 × bP).

p =  pc – 1,5 × bP = cP + ep + 0,5 × bP [11]
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Zoals al eerder opgemerkt, wordt een belangrijk deel van de in 

Nederland geconsumeerde cannabis in Nederland zelf geprodu‑

ceerd: fP. Spapens (in Decorte, 2008) noemt een percentage van 50% 

voor midden jaren negentig van de vorige eeuw. Jansen (in Decorte, 

2008) stelt dat dit percentage aan het einde van de vorige eeuw is 

gestegen naar 80% en sindsdien hoog is gebleven. In onze ramingen 

gaan we uit van dezelfde percentages.

cp = fP × c [12]

De binnenlandse consumptie c is autonoom bepaald. De export van 

nederwiet kan nu worden afgeleid.

Voor het bepalen van de verdiensten door de productie en verkoop 

van nederwiet (TWP) zijn nu nog de straatprijs (pC) en exportprijs 

(pE) van wiet nodig, de productiekosten en de kosten van de handel 

via coffeeshops. De productiekosten worden geschat op 20% van 

de straatprijs. De handelskosten voor de verkoop via coffeeshops 

worden geschat op de helft van het verschil tussen inkoopprijs 

en verkoopprijs. De inkoopprijs wordt gelijk verondersteld aan de 

exportprijs. Het marktaandeel van coffeeshops (fC) in de verkoop 

van (neder)wiet is ontleend aan de Nationale Drug Monitor 

(Trimbos, diverse jaren) en bedraagt gemiddeld 40%.

De toegevoegde waarde van nederwiet is gelijk aan de netto‑

opbrengst als alle niet in beslag genomen productie zou worden 

geëxporteerd (eerste deel van vergelijking [13]) plus wat verkoop in 

Nederland meer opbrengt dan verkoop aan het buitenland (tweede 

deel van de vergelijking) minus de productiekosten van de in beslag 

genomen wietplanten (derde deel) minus de kosten van verkoop via 

coffeeshops (vierde deel).

TWp = (pE – 0,2 × pc ) × p + (pc – pE ) × cP – 0,2 × pc × 0,5 × bP

–0,5 × fc × (pc – PE) × cP [13]

Figuur 4 toont de bijdrage van nederwiet aan het nationaal 

inkomen. Evenals de eerdere ramingen zijn ook deze ramingen 

sterk afhankelijk van de inschatting van het jaarlijks door de politie 

ontmantelde deel van alle wietopstanden (pakkans). Daarom 

worden ook hier een maximum‑ (een ruimingspercentage van 

steeds 30%) en minimumvariant (een ruimingspercentage van 50%) 

getoond.
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Figuur 4 De toegevoegde waarde van de productie van en 
handel in nederwiet in Nederland, 1995‑2008
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Nederwiet draagt volgens vorenstaande berekeningen voor minder 

dan 0,05% (alle varianten, eerste jaren) tot minder dan 0,2% (maxi‑

mumvariant in 2008) bij aan het nationaal inkomen.

Voor de invoer van cannabis wordt dezelfde methode gehanteerd 

als voor de invoer van heroïne en cocaïne. Er wordt voor de hele 

periode uitgegaan van een pakkans van 25%. Voor de ingevoerde 

cannabis die in Nederland wordt verkocht via coffeeshops worden 

de handelskosten op dezelfde manier berekend als bij nederwiet. 

Voor het overige worden de handels‑ en vervoerskosten, net als voor 

cocaïne en heroïne, gelijk gesteld aan 10% van het verschil tussen de 

uitvoer‑ en invoerprijs.

Figuur 5 toont de bijdrage van de invoer van cannabis aan het 

nationaal inkomen. Ook nu worden er een hoge variant (pakkans 

20%) en een lage variant (pakkans 30%) getoond. Een vergelijking 

van de figuren 4 en 5 laat zien dat er een substitutie heeft plaats‑

gevonden tussen in het buitenland geproduceerde cannabis en 

nederwiet.
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Figuur 5 De toegevoegde waarde van de invoer en doorvoer van 
cannabis in Nederland, 1995‑2008
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Conclusies

De totale bijdrage van de productie van en handel in drugs aan het 

nationaal inkomen is gestegen van € 1,3 miljard in 1995 naar bijna 

€ 1,8 miljard in 1998, om daarna weer te dalen naar € 1,2 miljard in 

2008. Dit komt overeen met een daling van ongeveer 0,45% van het 

nationaal inkomen in de jaren negentig van de vorige eeuw naar 

0,2% in 2008 (zie figuur 6). De belangrijkste oorzaken zijn de gestaag 

dalende prijzen van drugs en de sinds 1999 verslechterende ruilvoet 

voor heroïne en cocaïne. Tevens is ook de productie van xtc sinds 

het begin van deze eeuw afgenomen als gevolg van toenemende 

concurrentie in het buitenland. Tot slot zal ook de toegenomen 

opsporingsactiviteit ertoe hebben bijgedragen dat Nederland als 

doorvoerland voor drugs minder aantrekkelijk is geworden.
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Figuur 6 De toegevoegde waarde van de productie van en 
handel in drugs in Nederland als percentage van het 
nationaal inkomen, 1995‑2008
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De in dit artikel gepresenteerde ramingen zijn sterk afhankelijk van 

de inschatting van de kans dat ingevoerde drugs worden geconfis‑

queerd en nederwietplantages en xtc‑laboratoria worden opgerold. 

Deze pakkansen zijn echter niet bekend en de marges rondom de 

cijfers zijn daarom relatief groot. De ramingen moeten daarom met 

de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
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Werken in de marge

Illegaal verblijvende jongeren in Nederland

R. Staring en J. Aarts*

De Nederlandse overheid heeft slecht zicht op wat er gebeurt met 

het grote aantal voormalige alleenstaande minderjarige vreem‑

delingen (amv’s)1 dat uit de asielopvang of met het meerderjarig 

worden met onbekende bestemming vertrekt.2 Zo laten IND‑cijfers 

van het aantal amv’s tot 18 jaar over de periode 2000‑2006 zien dat 

veruit de grootste groep voormalige amv’s ‘met onbekende bestem‑

ming’ (MOB) is vertrokken. Het betreft vooral jongeren die na een 

controle op het thuisadres daar niet meer verbleven, maar bij wie 

het onduidelijk is of zij Nederland daadwerkelijk hebben verlaten 

(Kromhout en Leijstra, 2006, p. 36‑37). Bovendien zijn de afgelo‑

pen jaren op verschillende momenten alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen (amv’s) met onbekende bestemming uit de asiel‑

opvang vertrokken. Zo verdwijnen in 2004‑2005 125 Indiase jongens 

en in 2006‑2007 140 Nigeriaanse meisjes uit Nederlandse asiel‑

opvangcentra.3 Verdwijningen als deze en het grote aantal jonge 

asielzoekers dat met het meerderjarig worden MOB gaat, roepen 

vragen op naar de omstandigheden waaronder zij in de illegaliteit in 

Nederland leven. Worden deze kwetsbare jongeren slachtoffer van 

*	 Dr.	Richard	Staring	en	drs.	José	Aarts	zijn	verbonden	aan	de	vakgroep	Criminologie	van	
de	Faculteit	Rechtsgeleerdheid	van	de	Erasmus	Universiteit	in	Rotterdam.

1	 Het	betreft	minderjarige	vreemdelingen	die	zonder	meerderjarige	ouder(s)	of	met	een	
al	in	het	buitenland	toegewezen	voogd	Nederland	inreizen	(Vc	2000B,	14,	2.2.2).	Amv’s	
die	in	Nederland	asiel	aanvragen,	worden	vaak	aangeduid	als	alleenstaande	minder-
jarige	asielzoekers	(ama’s).

2	 Een	belangrijk	uitgangspunt	in	het	huidige	beleid	ten	aanzien	van	amv’s	is	dat	amv’s	
van	wie	de	asielaanvraag	is	afgewezen,	voor	hun	18de	–	en	desnoods	daarna	–	terug	
moeten	keren	naar	het	herkomstland.	Als	de	amv	eenmaal	meerderjarig	is,	is	het	
normale	terugkeerbeleid	van	toepassing,	worden	de	opvangvoorzieningen	beëindigd	
en	is	de	betrokkene	zelfstandig	verantwoordelijk	voor	het	regelen	van	zijn	vertrek	
(Kamerstukken	II	2000/01,	27	062,	nr.	14,	p.	18).	Met	het	beëindigen	van	het	rechtmatig	
verblijf	bij	het	meerderjarig	worden	van	de	in	de	asielprocedure	afgewezen	amv	werd	
vanaf	2005	ook	de	verstrekking	van	leefgelden	beëindigd.

3	 Aanhangsel	Handelingen	II	2007/08,	nr.	1778.	Deze	verdwijningen	vormden	de	aanlei-
ding	voor	de	pilot	‘beschermde	opvang	risico-AMV’s’	(Kromhout,	Liefaard	e.a.,	2010).
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criminaliteit en uitbuiting in de seksindustrie of worden zij uitge‑

buit op de (informele) arbeidsmarkt? Algemener gesteld kunnen we 

ons afvragen hoe deze (voormalige) amv’s zich zonder voorzienin‑

gen en het leefgeld van de overheid in de illegaliteit staande houden 

en in hoeverre zij een makkelijk uit te buiten groep vormen.

Onderzoek onder onrechtmatig verblijvende amv’s

In opdracht van het WODC hebben wij in de periode februari 2009 

tot september 2009 onderzoek verricht onder onrechtmatig in 

Nederland verblijvende (voormalige) amv’s en hebben we getracht 

antwoorden te formuleren op vragen naar hoe deze jongeren in 

staat zijn in Nederland te overleven (Staring en Aarts, 2010). Aan 

de basis van de beantwoording van deze onderzoeksvragen staan 

interviews met 118 (voormalige) amv’s. We hebben vier criteria 

gedefinieerd die tijdens en na het veldwerk bepalend zijn geweest bij 

de keuze om respondenten tot de onderzoeksgroep te rekenen. Het 

eerste criterium is dat de respondent als alleenstaande minderja‑

rige Nederland moet zijn binnengekomen. Het tweede criterium is 

dat de respondent na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 

(april 2001) Nederland moet zijn binnengekomen. Ten derde moet 

de respondent ten tijde van de dataverzameling tussen de 15 en 

25 jaar oud zijn. Het vierde criterium is dat de respondent gedurende 

enig moment onrechtmatig in Nederland moet hebben verbleven. 

Tijdens het veldwerk hebben we 84 respondenten geïnterviewd die 

aan alle vier hiervoor geformuleerde criteria voldoen. Daarnaast 

hebben we gesproken met 34 jongvolwassen vreemdelingen die aan 

een van de criteria niet voldeden, maar desondanks aanvullende 

waardevolle inzichten konden bieden. Deze jongvolwassen vreem‑

delingen kunnen we onderverdelen in drie groepen: (1) voormalige 

amv’s die zich voor de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 

in Nederland hebben gevestigd (n=8), (2) amv’s in vreemdelingen‑

bewaring (n=11) en (3) teruggekeerde jongvolwassen vreemdelingen 

in Freetown, Sierra Leone (n=15).

De onderzoeksgroep bestaat uit 25 jonge vrouwen en 93 jonge 

mannen. We hebben vooral gesproken met respondenten uit Afrika 

(n=86) en in mindere mate met amv’s uit Azië (n=25), Europa 

(n=4) en Zuid‑Amerika (n=2). De belangrijkste herkomstlanden 

van de respondenten (in termen van aantallen) zijn Sierra Leone 

JV_07_10_4.indd   44 15-10-2010   15:07:09



45Werken in de marge

(n=26), Angola (n=24), China (n=9) en Afghanistan (n=8). Veruit 

de grootste groep respondenten in Nederland verbleef tijdens het 

veldwerk zonder geldige verblijfsdocumenten. Zestien respondenten 

– inclusief de jongeren die in vreemdelingenbewaring verbleven – 

waren ten tijde van de gesprekken minderjarig.

De werving van de voormalige amv’s heeft plaatsgevonden via de 

sociale netwerken van de onderzoekers en onderzoeksassistenten. 

In de tweede plaats zijn we bij respondenten terechtgekomen via 

organisaties, instellingen en particulieren die de onrechtmatig 

verblijvende amv’s opvangen, begeleiden of andere vormen van 

ondersteuning bieden. Daarnaast hebben we – waar mogelijk onaf‑

hankelijk van (hulp)organisaties – geprobeerd om met de onrecht‑

matig verblijvende amv’s in contact te komen op specifieke locaties 

of tijdens gebeurtenissen waar voormalige amv’s ook komen. In het 

licht van de kenmerkende onrechtmatige status van de (voormalige) 

amv’s is het samenstellen van een representatieve onderzoeksgroep 

onmogelijk. We hebben getracht het risico op selectiviteit zo veel 

mogelijk te beperken door met verschillende onderzoekers onaf‑

hankelijk van elkaar respondenten te werven, deze werving ook 

geografisch over Nederland te spreiden en respondenten bovendien 

via verschillende netwerken en organisaties te rekruteren. De brede 

inzet van werving via verschillende sociale netwerken en organisa‑

ties heeft geresulteerd in een grote mate van diversiteit onder de res‑

pondenten in termen van achtergronden, herkomstlanden, leeftijd 

en woonlocaties in Nederland. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen 

kunnen de wervingsmethoden ertoe leiden dat specifieke groepen 

(voormalige) amv’s oververtegenwoordigd of juist ondervertegen‑

woordigd zijn in de onderzoeksgroep. Zo zijn we met veel respon‑

denten in aanraking gekomen via particuliere hulporganisaties. 

Het is dan ook denkbaar dat (voormalige) amv’s die geen contacten 

met particuliere hulporganisaties onderhouden in het onderzoek 

zijn ondervertegenwoordigd. Het is ook mogelijk dat (voormalige) 

amv’s die gedwongen werkzaam zijn in de prostitutie of andere 

arbeidssectoren door hun werkgevers zo goed van buitenstaanders 

en (opvang)organisaties worden afgeschermd dat zij onderbelicht 

zijn in het onderzoek. Ook is het denkbaar dat (voormalige) amv’s 

die er dankzij arbeid of criminaliteit in slagen om onafhankelijk van 

hulporganisaties een bestaan op te bouwen onderbelicht zijn in het 

onderzoek. Dergelijke beperkingen en vormen van selectiviteit zijn 

echter inherent aan onderzoek als dit.
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Hoe weten de onrechtmatig verblijvende amv’s zich staande te 
houden?

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe deze voormalige amv’s 

zich in de illegaliteit staande houden en hun inkomsten genereren 

hebben we de bestaansstrategieën die de jongeren hanteren in kaart 

gebracht. In hun studie Illegale vreemdelingen in Nederland onder‑

scheiden Engbersen, Staring e.a. (2002) vier bestaans economieën 

waar onrechtmatig verblijvende vreemdelingen hun inkomsten uit 

genereren. Het gaat om: (1) de formele economie van loonarbeid 

of ondernemerschap, (2) de verzorgingseconomie waarin mensen 

(additionele) inkomsten krijgen uit voorzieningen van de verzor‑

gingsstaat, (3) de informele niet‑gereguleerde economie waarin 

mensen door zwart werk of criminaliteit inkomsten genereren, 

en (4) de gifteconomie waarin mensen verschillende vormen van 

ondersteuning krijgen vanuit netwerken van vrienden, familie 

en bekenden (Engbersen, Staring e.a., 2002, p. 98‑99). Deze vier 

bestaanseconomieën zullen we in dit hoofdstuk gebruiken om 

een antwoord te formuleren op de centrale vraag ‘Hoe voorzien de 

(voormalige) amv’s in hun levensonderhoud?’

Inkomsten, werk en criminaliteit

Aangezien de meerderheid van de respondenten ten tijde van de 

dataverzameling geen rechtmatige verblijfsstatus heeft, betekent dit 

dat zij onder normale omstandigheden zijn uitgesloten van formele 

loonarbeid of zelfstandig ondernemerschap en de verzorgingseco‑

nomie. Geen enkele (voormalige) amv die onrechtmatig verblijft, 

ontvangt dan ook directe inkomsten uit de verzorgingseconomie. 

De toegang tot deze sociale voorzieningen, waar verblijfsdocumen‑

ten en sofinummers noodzakelijk zijn, is zo goed afgeschermd dat 

de respondenten zonder status hier inderdaad geen gebruik van 

maken. De verzorgingseconomie heeft dus geen directe betekenis 

voor de (voormalige) amv’s. De onrechtmatig verblijvende jongeren 

blijken evenmin over een formele baan te beschikken. Slechts twee 

jongeren die onrechtmatig in Nederland verblijven, zijn in staat 

geweest om respectievelijk op basis van een vervalst document en 

documenten van een derde toch werk te vinden. Engbersen, Staring 

e.a. (2002, p. 99) laten zien hoe het sinds de jaren negentig van de 
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vorige eeuw voor onrechtmatig verblijvende vreemdelingen niet 

meer mogelijk is om op reguliere wijze een sofinummer te bemach‑

tigen. De afgelopen jaren is de wetgeving op het terrein van illegale 

arbeid aangescherpt en zijn bijvoorbeeld de boetes op het in dienst 

hebben van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen verhoogd 

van € 900 naar € 8.000 in 2005 (Leerkes, 2008, p. 20).

Slechts een derde van de (voormalige) amv’s is (incidenteel) actief 

op de informele niet‑gereguleerde economie waarin mensen door 

zwart werk inkomsten genereren. De sectoren waarin de respon‑

denten informeel werkzaam zijn, lopen uiteen van de schoonmaak, 

de bouw, de land‑ en tuinbouw en de horeca tot de persoonlijke 

dienstverlening. Welk soort werkzaamheden verrichten de (voor‑

malige) amv’s nu in deze sectoren? In de schoonmaaksector zijn de 

(voormalige) amv’s werkzaam als schoonmaker van bedrijfspanden, 

een vakantiepark en bij mensen thuis via advertenties of dankzij 

de bemiddeling van hulporganisaties. Een van de jongeren die werk‑

zaam is in de ‘industrie en bouw’ repareert scooters, een tweede 

werkt in een bouwbedrijf en de anderen werken als ‘zelfstandige’ 

en verrichten klussen bij mensen in huis, waar zij laminaat leggen, 

verven of elektrotechnische problemen oplossen. Zeven responden‑

ten werken in de ‘persoonlijke dienstverlening’ als kapper, kran‑

tenbezorger of kunstenaar, in de huishouding van particulieren of 

als computerreparateur. In de sector ‘handel en detail’ verdient een 

respondent bij als schappenvuller in een supermarkt en een tweede 

helpt mee in een kledingzaak. Er is één jongere die tweedehandse 

spullen verzamelt en naar de kringloopwinkel brengt. Verschillende 

(voormalige) amv’s werken in de horeca, vaak als afwasser of voor 

eenvoudige keukenwerkzaamheden en een enkeling in de bedie‑

ning. Tot slot is er een klein aantal jongeren dat op het land of in de 

kassen werkt.

Als we het werk dat de respondenten verrichten, bekijken in het licht 

van arbeidscontinuïteit, valt op hoe divers het beeld is. Ongeveer 

de helft van de jongeren die aangeeft zwart te werken, kan dit 

incidenteel doen. Ze hebben geen zekerheid over de beschikbaar‑

heid van werk, weten niet wanneer en hoe lang ze kunnen werken 

en kunnen dan ook niet op ‘gegarandeerde’ inkomsten rekenen. De 

andere helft heeft die zekerheid wel, maar kan slechts weinig uren 

werken. Zo maakt een van de jongeren samen met drugsverslaafden 

trams schoon, hoewel hij zelf niet verslaafd is. Hij heeft zich via een 

hulporganisatie opgegeven en hij wordt gebeld als ze hem nodig 
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hebben. Voor een ochtend werken krijgt hij net als de verslaafden 

€ 15. Wanneer we de continuïteit van het werk en de inkomsten van 

de (voormalige) amv’s uit het zwarte werk in aanmerking nemen, 

moeten we concluderen dat het vooral gaat om werk in de marge. 

Het is onzeker werk dat bovendien veelal beperkt is in omvang en in 

verdiensten. Het merendeel van de respondenten verdient onvol‑

doende om hiervan rond te kunnen komen.

Veruit de grootste groep (voormalige) amv’s laat zich niet in met 

criminaliteit.4 Twaalf respondenten vertelden dat ze in het verleden 

betrokken waren bij criminele activiteiten in Nederland, zoals 

geweld (tijdens de asielprocedure of in de formele opvang), drugs, 

vermogensdelicten (diefstal en heling) en fraude met documenten. 

Deze activiteiten werden vooral gepleegd tijdens de rechtmatige 

(minderjarige) periode, of net na het onrechtmatig worden, 

en hadden als doel het voorzien in eigen levensonderhoud. De 

(voormalige) amv’s die dankzij valse documenten Nederland zijn 

binnengekomen of de enkeling die wit kan werken door gebruik te 

maken van vervalste of andermans identiteitspapieren, hebben in 

deze gevallen een andere perceptie op juridische kwalificaties als 

fraude en criminaliteit. Het zijn wat hen betreft handelingen die 

onlosmakelijk verbonden zijn met irreguliere migratie en illegaal 

verblijf (zie Boom, Snel e.a., 2010, p. 165‑166).

De zorgen vanuit de politiek over de kwetsbare (voormalige) amv’s 

die vanuit de opvang of tijdens het onrechtmatige verblijf door men‑

senhandelaren in Nederland voor de prostitutie worden geronseld, 

kunnen op basis van ons onderzoek niet worden bevestigd. Tijdens 

onze uitgebreide zoektocht naar onrechtmatig verblijvende (voor‑

malige) amv’s hebben we met twee slachtoffers van mensenhandel 

in de seksindustrie kunnen spreken. Dit betekent uiteraard niet dat 

er onder de (voormalige) amv’s geen slachtoffers van mensenhandel 

in de gedwongen prostitutie zijn, maar wel dat naar alle waarschijn‑

lijkheid dit fenomeen minder omvangrijk is dan in de politiek en in 

de media wordt verondersteld. Als (voormalige) amv’s tijdens het 

4	 Deze	constatering	komt	overeen	met	de	bevindingen	van	een	recent	onderzoek	naar	de	
relatie	tussen	asielmigratie,	verblijfsstatussen	en	criminaliteit.	De	auteurs	concluderen	
op	basis	van	een	analyse	van	administratieve	gegevens	over	asielmigranten	en	over	
verdachten	van	delicten	dat	het	merendeel	van	de	asielmigranten	dat	illegaal	in	Ne-
derland	verblijft	niet	verdacht	wordt	van	enige	vorm	van	criminaliteit	(Boom,	Snel	e.a.,	
2010,	p.	168).
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onrechtmatige verblijf op grote schaal gedwongen zouden worden 

in de seksindustrie te werken, dan hadden we op basis van onze 

brede methodologische aanpak meer slachtoffers van uitbuiting in 

de gedwongen prostitutie moeten vinden en hadden we bovendien 

meer verhalen van de (voormalige) amv’s hierover moeten horen.

Als de voormalige amv’s niet actief zijn op de formele arbeidsmarkt 

en slechts in beperkte mate zwart werken, en bovendien niet of 

nauwelijks inkomsten uit criminele activiteiten generen, roept dit 

de vraag op hoe ze dan wel aan inkomsten komen. Het antwoord op 

deze vraag ligt in belangrijke mate besloten in een sobere leefstijl in 

combinatie met ondersteuning die ze weten te genereren uit sociale 

netwerken.

Ondersteuning vanuit de ‘gifteconomie’

De (voormalige) amv’s worden in hun levensonderhoud en 

huisvesting vooral ondersteund door vrienden en particuliere 

hulporganisaties. Het is dankzij deze ondersteuning – veelal in 

de vorm van ‘zakgeld’ en huisvesting – dat de jongeren hun ver‑

blijf in Nederland kunnen continueren en niet op straat zwerven. 

Particuliere hulporganisaties spelen hierbij een prominente rol. 

De rol die Nidos5 innam tijdens het rechtmatige verblijf van de 

amv’s vóór hun 18de levensjaar wordt met het meerderjarig worden 

deels overgenomen door de particuliere hulporganisaties. Onder 

deze particuliere hulporganisaties bevinden zich instanties die 

vanuit humanitaire en/of religieuze overtuiging uitgeprocedeerde 

asielzoekers en onrechtmatig verblijvende (voormalige) amv’s 

ondersteunen. Een tweede vorm van ondersteuning die in de ‘gift‑

economie’ valt, is de hulp die de (voormalige) amv’s ontvangen van 

vrienden, kennissen en landgenoten. Vijftig respondenten geven 

aan dat zij op uiteenlopende manieren vanuit hun sociale netwerk 

steun hebben ontvangen. Deze hulp hoeft niet per se financieel van 

aard te zijn, maar kan ook gaan om zaken als eten, onderdak en 

5	 Nidos	is	een	onafhankelijke	voogdijinstelling,	die	op	grond	van	de	wet	de	voogdijtaak	
uitvoert	voor	amv’s.	Alle	amv’s	dienen	ten	tijde	van	hun	verblijf	te	beschikken	over	een	
voogd.
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kleding of schoeisel. Deze steun in de vorm van giften (financieel of 

anders) komt vaak van vrienden en landgenoten of ‘regiogenoten’ 

die meestal wel een rechtmatige verblijfstitel hebben.

De steun die de respondenten ontvangen van vrienden en van 

particuliere hulporganisaties is echter niet vrijblijvend. Het 

aannemen van cliënten door particuliere hulporganisaties, 

inclusief de bijbehorende praktische en financiële ondersteuning, 

is gebonden aan criteria. Hulporganisaties bekijken onder meer 

of de (voormalige) amv zicht heeft op een toekomstig regulier 

verblijf in Nederland. Indien er geen perspectief is op verblijf, 

hanteren de meeste organisaties een perspectief op terugkeer naar 

het land van herkomst en verwachten zij dat de vreemdeling met 

de International Organization for Migration (IOM) samenwerkt 

om deze terugkeer vorm te geven. De beoordeling of er sprake is 

van (juridisch) perspectief op verblijf, gebeurt soms, vooral bij 

de meer professioneel ingerichte hulporganisaties, op basis van 

een consequente systematiek, bijvoorbeeld aan de hand van een 

vluchtverhaalanalyse. Soms spelen ook andere niet‑juridische 

factoren een rol en krijgt de jongere ondersteuning vanuit de 

persoonlijke betrokkenheid van een hulpverlener. Een ander 

criterium dat hulporganisaties hanteren, is dat ze in principe alleen 

cliënten uit de eigen gemeente of regio aannemen. Ten slotte wordt 

er bij sommige particuliere hulporganisaties een tegenprestatie van 

de jongere geëist, bijvoorbeeld in de vorm van ‘vrijwilligerswerk’.

Zwart werk en uitbuiting

‘Uitbuiting’ is een term die binnen het Nederlands strafrecht onder 

het artikel over mensenhandel valt (art. 273f Sr). In lid 1 van dit 

artikel staan de omstandigheden vermeld waaronder er sprake is 

van mensenhandel. Uitbuiting wordt niet alleen in de prostitutie 

strafbaar gesteld, maar ook in de bredere context van het verrich‑

ten van andere vormen van arbeid of diensten (Korvinus, Koster 

e.a., 2006). Indien er sprake is van uitbuiting in juridische zin in 

arbeid of dienstverlening, dan moet er sprake zijn van een exces 

of een inbreuk op fundamentele mensenrechten. Naast excessieve 

omstandigheden zoals onder dwang tewerkgesteld worden, waarbij 

fundamentele mensenrechten geschonden worden, zijn ook minder 

excessieve omstandigheden strafbaar, bijvoorbeeld buitensporige 
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werktijden, gedwongen gevaarlijk werk, onderbetaling of meer‑

voudige afhankelijkheid van een werkgever. Bij minder excessieve 

arbeidsomstandigheden moet vooral worden gekeken naar de 

combinatie van omstandigheden en de positie van de werkgever ten 

opzichte van de werknemer en vice versa (qua status, leeftijd). Een 

verdere uitwerking van het verbod op uitbuiting is aan de rechts‑

praktijk overgelaten (De Jonge van Ellemeet, 2007, p. 112).

Lestrade en Ten Kate (2009) bespreken de invulling van ‘gedwongen 

arbeid’ in verschillende Europese verdragen en richtlijnen en het 

Nederlandse wetsartikel en laten aan de hand van een analyse van 

Nederlandse jurisprudentie van verschillende mensenhandelzaken 

zien hoe Nederlandse strafrechters invulling geven aan het concept 

‘overige uitbuiting’. Zij concluderen dat slechts in drie zaken van 

‘overige uitbuiting’ de Nederlandse rechters mensenhandel bewe‑

zen achtten, waarbij het uitsluitend situaties van dienstbaarheid 

betrof en gedwongen arbeid als niet bewezen werd verklaard. In de 

context van het onderzoek naar de (voormalige) amv’s zijn in het bij‑

zonder de argumenten die Lestrade en Ten Kate schetsen om tot een 

veroordeling van mensenhandel op basis van ‘gedwongen arbeid’ 

te komen relevant. Deze auteurs stellen – op basis van een oordeel 

van de Hoge Raad – allereerst dat voor de bewezenverklaring van het 

oogmerk van uitbuiting bij gedwongen arbeid achtereenvolgens de 

aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die het voor de 

betrokkene meebrengt en, tot slot, het economisch voordeel voor de 

tewerksteller doorslaggevend zijn. Als referentiekader dienen hierbij 

Nederlandse maatstaven (Lestrade en Ten Kate, 2009, p. 854, 866‑

867). (Zie ook het artikel van Van Krimpen in dit nummer.)

Terugkerend naar de (voormalige) amv’s kunnen we ons allereerst 

de vraag stellen in hoeverre er sprake kan zijn van mensenhandel 

in de betekenis van ‘gedwongen arbeid’ in een context waarin het 

overgrote deel van de onrechtmatig verblijvende jongeren zelf 

actief op zoek gaat naar werk. Het initiatief ligt met andere woorden 

niet zozeer bij de tewerksteller als wel bij de (voormalige) amv’s 

die zich vrijwillig bij potentiële werkgevers melden. In de visie van 

Lestrade en Ten Kate doet dit echter niet ter zake, aangezien de 

kwetsbare positie waarin onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 

verkeren ertoe leidt dat zij arbeid accepteren die ze onder normale 

omstandigheden niet zouden accepteren. Volgens de auteurs is het 

niet zozeer van belang van wie het initiatief tot tewerkstelling is 

uitgegaan. Het is voldoende dat de tewerksteller zich bewust moet 
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zijn geweest van de feitelijke omstandigheden van de betrokkene, 

waaruit het overwicht voortvloeit. In hun visie is het dan ook geen 

werken uit vrije wil, maar is het gerechtvaardigd om te spreken over 

werken uit dwang.

Tijdens de interviews met de (voormalige) amv’s zijn we regelmatig 

geconfronteerd met verhalen over misstanden op de terreinen van 

werk en huisvesting. In ruil voor gratis of goedkope huisvesting – en 

soms onder de dreiging van aangifte van illegaal verblijf – verwach‑

ten sommige huiseigenaren of verhuurders dat de (voormalige) 

amv’s arbeid verrichten, intieme relaties aangaan of seksuele 

diensten leveren. Op het terrein van zwart werk vertellen de jonge‑

ren over de slechte arbeidsomstandigheden waar ze als gevolg van 

hun onrechtmatige status mee geconfronteerd worden en die voor 

hen zelfs aanleiding kunnen vormen om met het werk te stoppen. 

Andere jongeren zien hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en 

de slechte bijbehorende werkomstandigheden als een logisch – bijna 

vanzelfsprekend – gevolg van hun onrechtmatige status. Zij zijn 

ervan overtuigd dat zij aan deze omstandigheden niets kunnen 

veranderen en dat ze die moeten accepteren of moeten stoppen met 

het werk.

De (voormalige) amv’s die (wel eens) zwart werken, hebben vrijwel 

altijd zelf de stap naar de werkgever gezet. Deze omstandigheid is 

echter minder relevant dan de wetenschap dat de tewerksteller zich 

bewust moet zijn geweest van de feitelijke omstandigheden van de 

betrokkene, waaruit het overwicht voortvloeit. De noodzaak om 

inkomsten uit arbeid te genereren of om huisvesting te vinden, kan 

onder de (voormalige) amv’s zo groot zijn dat zij slechte omstandig‑

heden gemakkelijker zullen accepteren. In lijn met de argumentatie 

van Lestrade en Ten Kate (2009) menen wij dat – afhankelijk van 

de verdere specifieke omstandigheden – deze noodzaak om te 

werken onder slechte omstandigheden de vrije wil beperkt en het 

inderdaad mogelijk is te spreken van gedwongen arbeid. Er is ons 

hierbij niet gebleken dat er sprake was van dwang door middel van 

fysiek geweld. Wel kunnen we constateren dat er soms sprake is 

van indirecte dwang, waarbij gedacht kan worden aan de druk die 

werkgevers creëren door te dreigen met (gedeeltelijke) inhouding 

van het salaris, het beëindigen van huisvesting of het doen van 

een aangifte van onrechtmatig verblijf. Ook zullen de (voormalige) 

amv’s, vanuit de angst aangehouden te worden, minder snel dan 

gebruikelijk aangifte van uitbuiting tegen een werkgever doen. 
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De kwetsbaarheid van (voormalige) amv’s komt daarmee vooral tot 

uitdrukking in verregaande afhankelijkheidsrelaties en situaties 

van uitbuiting op onderbelichte terreinen van huisvesting en arbeid 

buiten de seksindustrie.

De (voormalige) amv’s kunnen niet uitsluitend als machteloze 

slachtoffers van uitbuiting en ‘moderne slavernij’ worden gety‑

peerd. Er zijn ten minste twee factoren die deze afhankelijkheid van 

werkgevers en huurbazen tegengaan en uitbuiting belemmeren. In 

de eerste plaats ontvangen de meeste (voormalige) amv’s emotio‑

nele en financiële steun van particuliere hulporganisaties en is het 

merendeel van de jongeren dus niet (volledig) afhankelijk van zwart 

werk. In de tweede plaats zorgt de sterke oriëntatie op een recht‑

matig verblijf in Nederland er onder de (voormalige) amv’s voor dat 

zij zich verre houden van criminele activiteiten en tevens uit angst 

voor de risico’s op aanhouding beperkt zwart werken. Veel jonge‑

ren nemen genoegen met weinig werk en de (beperkte) steun van 

vrienden en hulporganisaties. De particuliere hulporganisaties en 

de focus van de jongeren vormen daarmee een buffer tegen uitbui‑

ting. Ook hier zit echter een keerzijde aan. Vrienden en kennissen 

profiteren soms op hun manier van de diensten van de (voormalige) 

amv’s, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid. De ongelijkwaardige 

uitwisseling van arbeid tegen geld, goederen of diensten geleverd 

door vrienden, landgenoten en particuliere hulporganisaties kan in 

bepaalde situaties zorgen voor vormen van meervoudige afhanke‑

lijkheid, waarbij de jongere voor bijvoorbeeld huisvesting, juridische 

steun en levensonderhoud afhankelijk is van één organisatie of van 

een partner of vriend. Afhankelijk van de omstandigheden waaron‑

der deze afhankelijkheidsrelatie tussen de (voormalige) amv en de 

particuliere hulporganisatie vorm krijgt en alle goede bedoelingen 

ten spijt, ligt naar ons idee hier ook een risico op uitbuiting.

Conclusie

De voormalige amv’s die onrechtmatig in Nederland verblijven, 

hebben met het meerderjarig worden geen recht meer op voor‑

zieningen zoals huisvesting en vaste inkomsten in de vorm van 

leefgeld. In deze bijdrage hebben we geprobeerd een antwoord te 

formuleren op de vraag hoe deze jongeren zich in de illegaliteit 

staande houden en in hoeverre zij een kwetsbare en makkelijk uit 
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te buiten groep vormen. We hebben geconstateerd dat de jongeren 

met het meerderjarig worden niet langer meer gebruik (kunnen) 

maken van de formele economie van de verzorgingsstaat en even‑

min slagen deze onrechtmatig verblijvende jongeren erin om een 

formele plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voormalige amv’s die 

zich met criminele activiteiten van inkomsten proberen te verzeke‑

ren, zijn we niet of nauwelijks tegengekomen. Wel participeren ze 

in de informele economie van arbeid door in beperkte mate zwart 

werk te verrichten. Slechts een derde van de (voormalige) amv’s 

beschikte echter over inkomsten uit zwart werk. Het werk dat zij 

verrichten, is bovendien vaak beperkt in omvang en salariëring en 

van enige zekerheid over de beschikbaarheid van het zwarte werk 

is evenmin sprake. Een reden voor deze geringe participatie in de 

informele economie van arbeid is gelegen in het geringe aantal 

banen voor mensen zonder verblijfsdocumenten. Werkgevers lijken 

in toenemende mate beducht voor de financiële risico’s die zij lopen. 

De criminele activiteiten die de jongeren hebben verteld, speelden 

zich vooral af tijdens het rechtmatige verblijf. Deze jongeren weten 

zich vooral staande te houden door de ondersteuning van vrienden 

en particuliere organisaties en door er een sobere levensstijl op na 

te houden. Kenmerkend voor deze jongeren die onrechtmatig in 

Nederland verblijven, is hun sterke oriëntatie op een rechtmatig 

verblijf in Nederland. Deze oriëntatie staat haaks op een actieve rol 

in de informele economie van arbeid en criminaliteit. De jongeren 

beseffen dat hun eventuele participatie in de informele economie 

van arbeid en criminaliteit belangrijke risicofactoren vormen om 

aangehouden te worden, waardoor mogelijke kansen op een toe‑

komstig rechtmatig bestaan in Nederland komen te vervallen.
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Mensenhandel en 
arbeidsuitbuiting

Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

L. van Krimpen*

De eerste associatie die veel mensen hebben bij het delict mensen‑

handel is het beeld van buitenlandse vrouwen die in Nederland 

in de grote stad gedwongen achter het raam werken. Uitbuiting in 

de prostitutie is weliswaar de bekendste vorm van mensenhandel, 

maar sinds 1 januari 2005 is ook uitbuiting in andere sectoren dan 

de prostitutiesector binnen het bereik van het mensenhandelartikel 

gekomen.1 Te denken valt aan uitbuiting in de horeca, de bouw, de 

land‑ en tuinbouw of huishoudelijk werk. In de literatuur wordt deze 

vorm van uitbuiting aangeduid als ‘overige uitbuiting’, om zo het 

verschil aan te geven met uitbuiting in de prostitutiesector.

Wanneer is nu sprake van uitbuiting in de genoemde sectoren? 

De invulling van het begrip uitbuiting en de reikwijdte van de 

delictsomschrijving werden door de wetgever aan de rechtspraktijk 

overgelaten. De rechtsvormende taak die de rechtspraak hierdoor 

toebedeeld kreeg, heeft ook consequenties voor de opsporing en 

vervolging van overige vormen van uitbuiting in Nederland (Natio‑

naal Rapporteur Mensenhandel, 2009, p. 532). Bijna zes jaar na de 

strafbaarstelling van ‘overige uitbuiting’ wordt in deze bijdrage de 

balans opgemaakt aan de hand van de Nederlandse jurisprudentie. 

*	 Mr.	Linda	van	Krimpen	is	als	onderzoeker	verbonden	aan	het	Bureau	Nationaal	
	Rapporteur	Mensenhandel	in	Den	Haag.

1	 Art.	273f	lid	1	sub	1	Sr	luidt:	‘1.	Als	schuldig	aan	mensenhandel	wordt	met	gevangenis-
straf	van	ten	hoogste	acht	jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie	gestraft:	
1°.	degene	die	een	ander	door	dwang,	geweld	of	een	andere	feitelijkheid	of	door	drei-
ging	met	geweld	of	een	andere	feitelijkheid,	door	afpersing,	fraude,	misleiding	dan	wel	
door	misbruik	van	uit	feitelijke	omstandigheden	voortvloeiend	overwicht,	door	misbruik	
van	een	kwetsbare	positie	of	door	het	geven	of	ontvangen	van	betalingen	of	voordelen	
om	de	instemming	van	een	persoon	te	verkrijgen	die	zeggenschap	over	die	ander	heeft,	
werft,	vervoert,	overbrengt,	huisvest	of	opneemt,	met	het	oogmerk	van	uitbuiting	van	
die	ander	of	de	verwijdering	van	diens	organen;’.
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Na een terugblik op de jurisprudentie van de eerste vijf jaar na 

inwerkingtreding van het huidige artikel 273f Sr wordt ingezoomd 

op ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds het arrest van de Hoge 

Raad in de zogenoemde Chinese horeca‑zaak. Bij het bespreken 

van de ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt naast de bedrijfs‑

matige tewerkstelling verder ingegaan op zogenoemde criminele 

uitbuiting.

Jurisprudentie ‘overige uitbuiting’ tot het arrest van de Hoge Raad

Gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het hui‑

dige mensenhandelartikel was zowel het aantal zaken dat voor 

de rechter werd gebracht als het aantal veroordelingen gering. Tot 

en met oktober 2009 werden twaalf zaken van overige uitbuiting 

door de rechter behandeld, waarvan er slechts vier tot veroorde‑

lingen ter zake mensenhandel leidden. In de Zevende rapportage 

van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is de jurisprudentie 

tot oktober 2009 uitgebreid behandeld (Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel, 2009, p. 532‑560).

Wanneer artikel 273f lid 1 sub 1 Sr ten laste is gelegd, moeten de drie 

delictsbestanddelen gedraging, (dwang)middel en oogmerk van 

uitbuiting vast komen te staan om tot een bewezenverklaring ter 

zake mensenhandel te kunnen komen. Bij overige uitbuiting wordt 

naast sub 1 vaak ook sub 4 van lid 1 ten laste gelegd. Dit betreft het 

door gebruik van dwangmiddelen iemand dwingen of bewegen zich 

beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten. Voor 

beide delictsomschrijvingen is de daadwerkelijke verrichting van 

arbeid of diensten niet relevant.

Dwangmiddelen

Het komen tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde 

dwangmiddel bleek in de praktijk niet eenvoudig, met name wan‑

neer het om zogenoemde subtiele dwangmiddelen gaat – zoals 

‘misbruik van een kwetsbare positie’ en ‘misbruik van uit feite‑

lijke verhoudingen voortvloeiend overwicht’. Hoewel de lijn in de 

jurisprudentie laat zien dat de combinatie van illegaal verblijf, 

een slechte economische positie en het niet machtig zijn van de 
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Nederlandse taal een kwetsbare positie op kunnen leveren, was 

de rechtspraak tot oktober 2009 verdeeld over het vraagstuk wan‑

neer in deze context sprake was van het dwangmiddel misbruik van 

deze kwetsbare positie. De door de Rechtbank Den Bosch ingezette 

lijn dat voor de bewezenverklaring van dit middel vereist is dat een 

zeker initiatief en actief handelen wordt voorondersteld, waarbij 

doelbewust misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie van 

slachtoffers,2 werd door het Hof Den Bosch bevestigd en in latere 

uitspraken voortgezet. Door dit vereiste van initiatief en actief han‑

delen door verdachte te stellen werd een extra dimensie toegevoegd, 

als gevolg waarvan dit dwangmiddel in verschillende zaken niet 

bewezen werd verklaard.

Anders dan bij de meeste vrijspraken was bij drie van de vier veroor‑

delingen ter zake overige vormen van uitbuiting tot oktober 2009 

sprake van sterkere dwangmiddelen, te weten dwang en geweld of 

dreiging met geweld.3 Deze dwangmiddelen bleken gemakkelijker 

tot een bewezenverklaring te leiden.

Oogmerk van uitbuiting

Ook de invulling van het delictsbestanddeel (oogmerk van) uit‑

buiting bleek in de rechtspraktijk niet eenvoudig. Naast seksuele 

uitbuiting kan uitbuiting volgens de wettekst (art. 273f lid 2 Sr) 

bestaan uit gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en 

met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken. Gedacht 

kan worden aan een extreem lange werkweek tegen onevenredig 

lage betaling onder slechte werkomstandigheden.4 Bij uitbuiting 

zijn fundamentele rechten, zoals inbreuk op de lichamelijke of gees‑

telijke integriteit, in het geding. Een schending van fundamentele 

rechten bleek in de rechtspraktijk moeilijk vast te stellen. Zo oor‑

deelde de rechter in de zaak Moonfish, waar Indiase werknemers 

zes dagen per week gedurende lange dagen en tegen een laag loon 

in een tofoefabriek tewerk waren gesteld, weliswaar dat de situatie 

maatschappelijk ongewenst was, maar dat de omstandigheden 

onvoldoende ernstig waren om te spreken van schending van 

2	 Rb.	Den	Bosch	8	maart	2007,	LJN	BA0145	en	LJN	BA0141.
3	 Dit	betrof	de	volgende	zaken:	Rb.	Den	Haag	14	december	2007,	LJN	BC1195	en	BC1761,	

Rb.	Utrecht	17	juni	2008,	LJN	BD7426	en	Rb.	Haarlem	22	april	2009,	LJN	BI3519.
4	 Kamerstukken	II	2003/04,	29	291,	nr.	3,	p.	18.
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fundamentele rechten.5 Ook in de zaak Fleurtop, waarin illegale 

Bulgaren ’s avonds en ’s nachts voor € 4,50 per uur hennep knipten 

in een ruimte die zij niet mochten verlaten, en waar de arbeidsom‑

standigheden slecht waren, oordeelde de rechtbank: ‘Dit kan, hoe 

verwerpelijk ook, niet worden aangemerkt als een zodanige inbreuk 

op de fundamentele rechten van de knippers dat gesproken kan 

worden van uitbuiting (...).’6 Aan het feit dat de werkzaamheden op 

zichzelf strafbaar waren, wordt door de rechtbank kennelijk geen 

gewicht toegekend.

Kenmerken zaken tot 27 oktober 2009

Opvallend aan de jurisprudentie tot 27 oktober 2009 is dat in de vier 

zaken die tot een veroordeling ter zake overige vormen van uitbui‑

ting leidden, geen sprake was van bedrijfsmatige tewerkstelling. In 

drie zaken was sprake van persoonlijke dienstverlening (huishou‑

delijk werk), en in een vierde zaak betrof het criminele uitbuiting 

(gedwongen drugssmokkel). In alle vier de zaken was sprake van 

een persoonlijke relatie tussen dader(s) en slachtoffer(s): men was 

familie, respectievelijk buren of (ex‑)geliefden van elkaar. In de 

vier zaken werd binnen deze persoonlijke relatie op verschillende 

manieren dwang uitgeoefend.

De acht van de negen zaken die tot vrijspraken leidden, betroffen 

daarentegen situaties van bedrijfsmatige tewerkstelling (onder meer 

in hennepkwekerijen, een fabriek, de horeca en in massagesalons). 

De relatie tussen werkgever en werknemers was in deze acht zaken 

vanzelfsprekend meer zakelijk, en van een een‑op‑eenrelatie was 

geen sprake.

Het keerpunt: arrest van de Hoge Raad

Op 27 oktober 2009 wees de Hoge Raad voor het eerst arrest in een 

zaak waarin mensenhandel in de zin van ‘overige uitbuiting’ ten 

laste was gelegd. In deze zaak waren illegale Chinezen werkzaam 

in een Chinees restaurant waar zij gemiddeld zes dagen per week, 

5	 Rb.	Zwolle	29	april	2008,	LJN	BD0860,	LJN	BD0846	en	LJN	BD0857.
6	 Rb.	Den	Haag	21	november	2006,	LJN	AZ2707.
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elf tot dertien uur per dag werkten tegen een beloning van € 450 tot 

€ 800 per maand. Voor slaapplekken was gezorgd, maar de werk‑

nemers sliepen met meerdere personen op een kamer, waardoor 

zij nauwelijks privacy hadden. De rechtbank en het hof stellen vast 

dat de werknemers zich zelf tot het restaurant hadden gewend met 

de vraag om werk en dat het hun vrijstond op elk moment te ver‑

trekken. Aldus komt het hof in navolging van de rechtbank tot het 

oordeel dat, hoewel de werknemers zich in een kwetsbare positie 

bevonden omdat zij illegaal in Nederland verbleven, geen sprake 

was van het dwangmiddel misbruik van een kwetsbare positie, 

omdat verdachten niet het initiatief hadden genomen tot de tewerk‑

stelling of ten opzichte van hen actief hadden gehandeld. Hoewel 

het hof niet toekomt aan de vraag of sprake was van uitbuiting, oor‑

deelt het ten overvloede dat de situatie weliswaar maatschappelijk 

ongewenst is, maar dat geen sprake is van uitbuiting.

De Hoge Raad oordeelt dat door aan het bewijs van het dwangmid‑

del misbruik van een kwetsbare positie de voorwaarde te verbinden 

dat ‘doelbewust misbruik’ is gemaakt van de kwetsbare positie 

van het slachtoffer door het hof een te strenge eis is gesteld. ‘In het 

bijzonder is niet een zelfstandig vereiste dat het initiatief van de 

verdachte is uitgegaan en evenmin dat het slachtoffer door de ver‑

dachte in een uitbuitingssituatie (...) is gebracht.’7 Voor de vraag of 

sprake is van misbruik van een kwetsbare positie, is voorwaardelijk 

opzet vereist.

Wanneer dit criterium wordt toegepast op deze zaak betekent dit dat 

de werknemers zich in een kwetsbare positie bevonden omdat zij 

illegaal in Nederland verbleven. Doordat verdachte zich bewust was 

van deze kwetsbare positie en de betrokkenen toch in dienst nam, 

kan het dwangmiddel misbruik van een kwetsbare positie worden 

bewezen.

De Hoge Raad biedt in zijn arrest daarnaast ook een duidelijk 

handvat voor de invulling van het delictsbestanddeel (oogmerk van) 

uitbuiting. Hoewel de Hoge Raad vaststelt dat de vraag of sprake is 

van uitbuiting niet in algemene termen te beantwoorden is, komt 

in deze zaak in elk geval betekenis toe aan de aard en duur van de 

tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene mee‑

7	 	HR	27	oktober	2009,	LJN	BI7097,	r.o.	2.5.2.
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brengt, en het economisch voordeel voor de tewerksteller. Hierbij 

dienen de in Nederland geldende maatstaven als referentiekader 

te worden gehanteerd en is niet vereist dat het slachtoffer daad‑

werkelijk is uitgebuit.8

Ontwikkelingen in de jurisprudentie ‘overige uitbuiting’ vanaf 
oktober 2009

Het arrest van de Hoge Raad heeft zijn weerslag gehad op de hierop 

volgende jurisprudentie. Vanaf 27 oktober 2009 tot op heden zijn 

zeven nieuwe zaken van overige uitbuiting door de rechter behan‑

deld en zijn daarnaast enkele van de eerdergenoemde twaalf zaken 

in hoger beroep behandeld. Stond het aantal zaken dat tot veroor‑

delingen ter zake overige uitbuiting leidde de eerste vijf jaar na de 

inwerkingtreding van het nieuwe mensenhandelartikel nog op vier, 

inmiddels is dit in een tijdsbestek van tien maanden toegenomen 

tot veroordelingen in negen verschillende zaken.9 Opvallend is dat 

hier voor het eerst ook veroordelingen bij zijn waarin sprake was van 

bedrijfsmatige tewerkstelling. Een andere opmerkelijke ontwikke‑

ling betreft het relatief grote aandeel van zaken waarin sprake is van 

criminele uitbuiting.

Bedrijfsmatige tewerkstelling

In vier zaken die voor de rechter zijn gebracht na het arrest van 

de Hoge Raad, was sprake van bedrijfsmatige tewerkstelling. Drie 

zaken leidden tot veroordelingen ter zake mensenhandel. Wat de 

vier zaken gemeen hebben, is dat de werknemers voor zowel huis‑

vesting als arbeid afhankelijk waren van verdachten. Ook betrof 

het steeds buitenlandse werknemers. In de drie zaken die tot een 

veroordeling ter zake mensenhandel leidden, waren de werk‑

nemers illegaal in Nederland. Het betrof respectievelijk Indonesiërs, 

Indiërs en Chinezen. De sectoren waarin de werknemers uit de 

8	 	HR	27	oktober	2009,	LJN	BI7097,	r.o.	2.6.1.
9	 	Het	gaat	om	meer	dan	negen	veroordelingen	omdat	in	verschillende	zaken	sprake	was	

van	meerdere	verdachten.
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vier genoemde zaken waren tewerkgesteld, betreffen de (Chinese) 

 horeca, de voedselindustrie, de markt en de bouw.

In de vier zaken van bedrijfsmatige tewerkstelling is de maatstaf 

van de Hoge Raad steeds expliciet door de rechter toegepast.10 De 

door de Hoge Raad gegeven richting aan de jurisprudentie over het 

dwangmiddel ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en het delicts‑

bestanddeel ‘oogmerk van uitbuiting’ is sindsdien zichtbaar in de 

rechtspraak en heeft tot een toename in veroordelingen geleid.

Overigens manifesteert zich in een van deze zaken een interes‑

sante kwestie. Deze zaak draaide om tewerkstelling en huisvesting 

van illegale Indiërs in Den Haag en leidde tot veroordelingen ter 

zake mensenhandel.11 Opmerkelijk in de vonnissen is dat het 

delictsbestanddeel ‘oogmerk van uitbuiting’ in de tenlastelegging 

niet feitelijk is ingevuld. Wel wordt verdachte het laten verrichten 

van arbeid – zonder aan te geven wat voor soort arbeid – verweten. 

De rechtbank spreekt vrij van het laten verrichten van arbeid, 

maar komt wel tot een veroordeling. Uit het vonnis blijkt uit de 

bewijsmiddelen waar de tewerkstelling heeft plaatsgevonden en 

onder welke omstandigheden. Kennelijk oordeelde de rechtbank 

het delicts bestanddeel oogmerk van uitbuiting voldoende feitelijk 

omschreven.

Criminele uitbuiting

Wanneer een slachtoffer wordt gedwongen een strafbaar feit te 

begaan, kan deze gedraging worden gekwalificeerd als mensenhan‑

del in de zin van criminele uitbuiting, mits alle bestanddelen van 

de delictsomschrijving zijn vervuld.12 Deze strafbare feiten kunnen 

worden aangemerkt als arbeid of diensten in de zin van artikel 273f 

10	Zie	bijvoorbeeld	de	zogenoemde	kroepoek-zaak,	waarin	illegale	Indonesiërs	in	Den	
Haag	onder	erbarmelijke	omstandigheden	voedsel	voor	toko’s	maakten:	Rb.	Den	Haag	
3	mei	2010,	LJN	BM3374.	De	vonnissen	tegen	de	drie	medeverdachten	zijn	niet	gepu-
bliceerd.

11	Rb.	Den	Haag	12	mei	2010,	LJN	BM4240	en	LJN	BM4291.	De	vonnissen	tegen	twee	
medeverdachten	zijn	niet	gepubliceerd.

12	In	dat	kader	is	ook	de	thematiek	van	het	‘non-punishment’-beginsel	van	belang;	moet	
een	slachtoffer	dat	in	een	uitbuitingssituatie	is	gedwongen	strafbare	feiten	te	plegen,	
worden	vervolgd	en	bestraft?	Deze	problematiek	is	uitgebreid	beschreven	in	hoofdstuk	
6	van	de	Zevende	Rapportage	Mensenhandel.
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lid 1 sub 4 Sr. Vóór het arrest van de Hoge Raad waren drie zaken 

van criminele uitbuiting voor de rechter gebracht; in twee zaken 

was sprake van werk in een hennepkwekerij, in de derde zaak van 

gedwongen drugssmokkel. Alleen deze derde zaak leidde tot een 

veroordeling ter zake mensenhandel.13

In drie nieuwe zaken van overige uitbuiting die na het arrest van 

de Hoge Raad voor de rechter werden gebracht, waren vormen van 

criminele uitbuiting ten laste gelegd. Opvallend is dat het in alle drie 

de zaken ging om jonge vrouwelijke slachtoffers met de Nederlandse 

nationaliteit. In de eerste twee zaken ging het om gedwongen drugs‑

smokkel. In haar vonnissen van 17 februari 2010 komt de Rechtbank 

Den Haag tot vrijspraken voor mensenhandel.14 In deze zaak waren 

twee minderjarige en drie meerderjarige meisjes aangezet om drugs 

te smokkelen van Marokko naar Nederland. Hoewel de rechtbank 

in een uitgebreid vonnis wel bewezen acht dat verdachten misbruik 

hebben gemaakt van de kwetsbare positie van twee meisjes nu ver‑

dachten van deze kwetsbare positie op de hoogte waren en hadden 

gevraagd of er nog domme meisjes waren die konden smokkelen, 

acht zij het bestanddeel ‘oogmerk van uitbuiting’ niet bewezen. Hier 

hecht de rechtbank veel belang aan het feit dat twee meisjes een 

drugstransport hebben afgezegd en dat dit zonder verstrekkende 

gevolgen is gebleven. Ze hadden blijkbaar dus de mogelijkheid zich 

aan de drugssmokkel te onttrekken, aldus de rechtbank.

Het is overigens de vraag of de mogelijkheid zich aan de uitbui‑

tingssituatie te onttrekken gerelateerd zou moeten worden aan 

het oogmerk van uitbuiting, dan wel aan de effectiviteit van de 

dwangmiddelen. Interessant is voorts hoe de rechtbank aankijkt 

tegen het dwangmiddel ‘misbruik van een kwetsbare positie’ ten 

aanzien van een derde slachtoffer. Van deze vrouw, die op net laag‑

begaafd niveau functioneert waardoor volgens de rechtbank sprake 

was van een kwetsbare positie, oordeelt de rechtbank dat uit het 

dossier, noch uit het onderzoek ter terechtzitting in voldoende mate 

naar voren is gekomen dat verdachten van het functioneren op net 

laagbegaafd niveau – en derhalve van de kwetsbare positie –  wisten. 

13	Rb.	Haarlem	22	april	2009,	LJN	BI3519.
14	Rb.	Den	Haag	17	februari	2010,	LJN	BL4298	en	LJN	BL4279.	De	vonnissen	van	twee	

medeverdachten	zijn	niet	gepubliceerd.
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De rechtbank acht niet bewezen dat verdachten wisten van de 

laagbegaafdheid van het slachtoffer en komt niet toe aan voorwaar‑

delijk opzet. Hier wordt kennelijk een vergelijking getrokken met de 

illegaliteit in het Chinese horeca‑arrest.

In een zaak die een maand later voor dezelfde rechtbank diende, 

kwam het wél tot een veroordeling voor criminele uitbuiting. Ook 

in deze zaak waren jonge vrouwen door verdachten aangezet om 

drugs te smokkelen. De rekrutering van een van de twee vrouwen 

die drugs moest smokkelen, had in deze zaak een opmerkelijke voor‑

geschiedenis. Verdachte had namelijk enkele maanden vastgezeten 

omdat hij ervan verdacht werd het betreffende meisje gedwongen in 

de prostitutie tewerk te hebben gesteld. Verdachte werd vrijgespro‑

ken van mensenhandel. Nadat verdachte weer op vrije voeten was 

gesteld, verweet hij het meisje dat hij door haar toedoen inkomsten 

was misgelopen vanwege de voorlopige hechtenis. Om dit goed te 

maken moest het meisje vervolgens drugs smokkelen voor ver‑

dachte. De rechtbank acht mensenhandel in de zin van criminele 

uitbuiting van het meisje bewezen.15 De bewezen dwangmiddelen 

zijn ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en ‘misbruik van uit feite‑

lijke verhoudingen voortvloeiend overwicht’. De rechtbank oordeelt 

in dit kader:

‘In	dat	verband	acht	de	rechtbank	van	belang	dat	tussen	verdachte	en	[X]	

reeds	een	verregaande	afhankelijkheidsrelatie	bestond.	Zo	is	[X]	in	het	

verleden	er	door	verdachte	toe	bewogen	zich	te	prostitueren.	Verdachte	wist	

verder	dat	[X]	verstandelijk	beperkt	is,	gemakkelijk	te	beïnvloeden	was,	dat	

zij	geen	werk	en	inkomen	had	en	dat	zij	thuis	problemen	had.	(...)	[X]	heeft	

meerdere	malen	verklaard	dat	ze	heel	bang	was	en	dat	ze	met	de	drugssmokkel	

eigenlijk	niet	door	wilde	gaan,	maar	dat	ze	niet	de	vrijheid	had	om	eruit	te	

stappen	aangezien	de	verdachten	veel	geld	in	haar	hadden	gestoken.’16

15	In	de	zaak	was	volgens	de	tenlastelegging	ook	sprake	van	een	tweede	slachtoffer.	De	
rechtbank	spreekt	verdachte	vrij	van	mensenhandel	ten	aanzien	van	dit	slachtoffer	
omdat	er	tussen	haar	en	verdachte	geen	afhankelijkheidsrelatie	bestond	en	het	meisje	
derhalve	nog	keuzevrijheid	had	om	uit	de	situatie	te	stappen.

16	Rb.	Den	Haag	18	maart	2010,	LJN	BL8022.
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Opmerkelijk is dat de rechtbank hierin meeneemt dat het slachtoffer 

door verdachte is bewogen zich te prostitueren, terwijl verdachte 

ter zake seksuele uitbuiting van [X] in een eerdere rechtszaak is 

vrijgesproken.17

Uitbuiting door het afsluiten van telefoonabonnementen

In voornoemde zaak was nog een andere vorm van uitbuiting ten 

laste gelegd. Verdachte zou de twee vrouwen ook hebben uitgebuit 

door hen meerdere telefoonabonnementen te laten afsluiten, waar‑

na zij de daarbij behorende telefoons aan hem moesten overdragen. 

Vervolgens werden de telefoons doorverkocht, waardoor de twee 

vrouwen hoog oplopende schulden opbouwden. Het OM had deze 

feiten ten laste gelegd als een vorm van mensenhandel. Ten aanzien 

van dit ten laste gelegde feit oordeelt de rechtbank dat verdachte de 

vrouwen ertoe heeft ‘geprest’ de abonnementen af te sluiten, maar 

dat geen sprake is van een dusdanig vergaande inbreuk op de fun‑

damentele rechten van de slachtoffers dat sprake is van ‘uitbuiting’ 

als bedoeld in het mensenhandelartikel. Wel wordt verdachte ver‑

oordeeld voor oplichting van de vrouwen. Dit delict was subsidiair 

ten laste gelegd.

In tegenstelling tot voornoemde zaak leidde een vergelijkbare zaak 

met telefoonabonnementen een maand later voor de Rechtbank 

Dordrecht wél tot een veroordeling voor deze vorm van uitbuiting. 

In deze zaak zouden verdachten meerdere jonge vrouwen hebben 

gedwongen telefoonabonnementen af te sluiten en de telefoons ver‑

volgens af te staan aan verdachten. Interessant is dat in de tenlaste‑

legging bij de dwangmiddelen steeds het volgende was opgenomen: 

‘(...) bestaande die dwang (...) (een) meisje(s) van Marokkaanse 

afkomst heeft/hebben benaderd van wie zij wist(en) dat zij geldpro‑

blemen had(den) en/of die niet/minder tot aangifte bereid zou(den) 

zijn door haar/hun achtergrond en/of cultuur.’18 De vermeende met 

de culturele achtergrond samenhangende verminderde bereidheid 

om aangifte te doen is hier door het OM kennelijk als dwangmid‑

del gezien. Hierover oordeelt de rechtbank: ‘(...) De rechtbank stelt 

17	Rb.	Den	Haag	26	juni	2009,	niet	gepubliceerd.
18	Rb.	Dordrecht	20	april	2010,	LJN	BM1743.
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voorop dat zij de stelling van de officier van justitie zoals hiervoor 

genoemd en ten laste gelegd (kort gezegd: dat Marokkaanse meisjes 

niet zo snel overgaan tot het doen van aangifte) niet zo maar zonder 

meer aan‑ en overneemt. Zij acht deze stelling te algemeen en onvol‑

doende onderbouwd en gemotiveerd (...).’19

De rechtbank acht ten aanzien van twee van de slachtoffers 

mensenhandel bewezen. Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking 

genomen dat de twee vrouwen aanvankelijk hadden geweigerd, 

maar dat zij door de dwang die op hen werd uitgeoefend uiteindelijk 

toch overstag gingen.

Conclusie

Waar in de rechtspraak vóór oktober 2009 verschillen bestonden in 

de manier waarop de dwangmiddelen ‘misbruik van een kwetsbare 

positie’ en ‘misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend 

overwicht’ juridisch werden ingevuld, blijkt in de jurisprudentie 

van na 27 oktober 2009 de invulling door de Hoge Raad van deze 

begrippen de leidraad. Voorts is uit deze jurisprudentie ook steeds 

duidelijker geworden welke factoren kunnen bijdragen aan een 

kwetsbare positie. Naast illegaal verblijf, een armoedige economi‑

sche positie en het niet machtig zijn van de Nederlandse taal hebben 

in verschillende vonnissen ook andere factoren een rol gespeeld, 

zoals een verstandelijke beperking, gemakkelijk te beïnvloeden 

zijn, geen werk en inkomen hebben en thuis problemen hebben. 

Hierbij is wel steeds van belang dat verdachte ook op de hoogte is 

van de kwetsbare positie, zo werd in het vonnis van de Rechtbank 

Den Haag van 17 februari 2010 nog eens geëxpliciteerd.20

De richting die de Hoge Raad gaf aan het delictsbestanddeel 

oogmerk van uitbuiting heeft ook duidelijk haar sporen nagelaten 

in de rechtspraak. Met name de weerslag die dit heeft gehad op de 

zogenoemde bedrijfsmatige tewerkstelling springt in het oog nu 

(oogmerk van) uitbuiting in deze setting vóór 27 oktober 2009 geen 

enkele keer tot een veroordeling voor mensenhandel leidde, terwijl 

na het arrest van de Hoge Raad in drie zaken veroordelingen voor 

19		Rb.	Dordrecht	20	april	2010,	LJN	BM1743.
20		Rb.	Den	Haag	17	februari	2010,	LJN	BL4298	en	LJN:	BL4279.
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overige uitbuiting in een bedrijfsmatige setting volgden.

Na oktober 2009 is het aantal voor de rechter gebrachte zaken van 

overige uitbuiting flink toegenomen. Onder deze zaken bevindt 

zich ook een nieuwe vorm van overige uitbuiting. Dit betreft het 

fenomeen waarbij personen worden gedwongen telefoonabonne‑

menten af te sluiten en de telefoons vervolgens moeten afstaan aan 

verdachte. Het afsluiten van de telefoonabonnementen wordt in dit 

geval gezien als ‘dienst’ in de zin van artikel 273f lid 1 sub 4 Sr.

Welke gedragingen onder het begrip criminele uitbuiting kunnen 

vallen, is nog niet eenduidig vastgesteld, zo blijkt ook uit de uiteen‑

lopende vonnissen. Ook mogelijke implicaties van het kwalificeren 

van bepaalde gedragingen als mensenhandel in de zin van crimi‑

nele uitbuiting zijn nog niet helder. De jurisprudentievorming op 

het gebied van criminele uitbuiting is dan ook een punt om verder 

te volgen.

Met deze bijdrage is getracht enkele ontwikkelingen te beschrijven 

nu deze inzicht kunnen verschaffen in hoe de rechtspraktijk tegen 

de juridische invulling van de zogenoemde overige uitbuiting aan‑

kijkt. Vaststaat dat de precieze invulling van de delictsbestanddelen 

bij de verschillende vormen van uitbuiting nog in ontwikkeling is en 

waarschijnlijk nog verder zal uitkristalliseren.
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De bestrijding van 
arbeidsuitbuiting

Werkwijzen en bevindingen van de SIOD

A. Bogaerts, P. Plooij en R. Zoetekouw*

‘Ze	bakten	kroepoek	en	loempia’s	te	midden	van	de	kakkerlakken.	Daarover	

bestaat	geen	twijfel.	De	etenswaar	werd	aan	toko’s	verkocht.	Ze	sliepen	op	

dezelfde	verdieping	waar	ze	werkten,	te	midden	van	hetzelfde	ongedierte.	

Matras	aan	matras.	In	kamers	waar	de	temperatuur	opliep	tot	50	graden	en	de	

elektrische	bedrading	open	lag.’1

Dit citaat beschrijft de situatie van illegale Indonesiërs in de uitbui‑

tingszaak Shadwell. De zaak werd in 2009 door de Sociale Inlich‑

tingen‑ en Opsporingsdienst (SIOD) in samenwerking met andere 

instanties opgepakt en kwam in 2010 voor de rechter. De SIOD is de 

bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW) en bestrijdt fraude en georganiseerde 

criminaliteit in het domein van werk en inkomen met arbeidsuit‑

buiting als meest extreme vorm. Onder arbeidsuitbuiting wordt 

verstaan slavernij, met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken 

praktijken en gedwongen of verplichte arbeid (Lestrade & Ten Kate, 

2009). De uitbuitingszaken die door de SIOD zijn uitgevoerd, hebben 

een relatie met informele economie aangezien de producten legaal 

zijn, terwijl de productie of distributie illegaal is.

Het doel van dit artikel is enerzijds het verschaffen van inzichten 

die voortkomen uit de huidige (reactieve) opsporing, en anderzijds 

*	 Anne	Bogaerts	MSc,	drs.	Peter	Plooij	en	René	Zoetekouw	zijn	werkzaam	als	onder-
zoekers	respectievelijk	senior	criminaliteitsanalist	bij	de	SIOD.	De	auteurs	danken	hun	
collega’s	en	in	het	bijzonder	Arjan	van	der	Lugt,	Floris	van	Dijk	en	Sabine	Konings	voor	
hun	bijdragen	aan	de	totstandkoming	van	dit	artikel.

1	 De	media	toonden	veel	belangstelling	voor	de	zaak	Shadwell,	zoals	het	krantenartikel	
waar	dit	citaat	uit	afkomstig	is:	Kamerman	en	Wittenberg,	2010.	Andere	voorbeelden	
zijn	Ramesar	en	Roessingh	(2010);	Bende	voor	rechter	om	uitbuiting	Indonesiërs	op	
9	april	2010	in	De Telegraaf ;	Celstraffen	voor	‘moderne	slavernij’	op	3	mei	2010	in	de	
Volkskrant.	Ook	het	tv-programma	EenVandaag	besteedde	in	de	uitzending	van	9	april	
2010	aandacht	aan	deze	zaak.
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het introduceren van een methodiek die gericht is op proactieve 

opsporing.

Werkwijzen

Signalen van arbeidsuitbuiting komen op verschillende wijzen bij de 

SIOD binnen. Melders zijn voornamelijk de Arbeidsinspectie (AI), de 

politie, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel2 

(EMM), de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), de Immigratie‑ en 

Naturalisatiedienst (IND), het SZW Informatieknooppunt (IKP) en 

Meld Misdaad Anoniem (MMA). De signalen worden verrijkt met 

informatie uit verschillende bronnen en gemeld aan het EMM.

In de afgelopen vier jaar is het aantal meldingen dat de SIOD ont‑

vangt, verdubbeld. Dit heeft echter nog niet geleid tot een toename 

in het aantal afgeronde zaken. Een onderzoek is afgerond als het 

resulteert in een proces‑verbaal dat aan het Openbaar Ministerie 

wordt aangeleverd. Het aantal keer dat arbeidsuitbuiting als straf‑

baar feit in het eindproces‑verbaal is vermeld, is door de jaren heen 

relatief stabiel. Verschillende uitbuitingszaken, (deels) uitgevoerd 

door de SIOD, zijn voor de rechter gebracht.3 Om een indruk te 

krijgen van de modus operandi van de criminele werkgevers worden 

drie zaken besproken.

Morpheus

De zaak Morpheus (LJN BJ1281) startte naar aanleiding van een 

melding van de Vreemdelingenpolitie (VP). Bij controles door de 

Belastingdienst en de VP werden bij twee nagelstudio’s annex 

 massagesalons illegale Chinese vrouwen aangetroffen. Ook waren 

er vrouwen die gehaast het pand verlieten zonder dat hun identiteit 

kon worden vastgesteld. De eigenaren van de salons werden in het 

opsporingsonderzoek dat hierop volgde, als verdachten aangemerkt. 

2	 Het	EMM	is	een	samenwerkingsverband	tussen	de	Nationale	Recherche,	de	SIOD,	
de	Immigratie-	en	Naturalisatiedienst	(IND)	en	het	Korps	Landelijke	Politiediensten	
(KLPD).

3	 In	de	zaak	Shadwell	werden	de	verdachten	door	de	rechter	veroordeeld	voor	arbeids-
uitbuiting.	In	de	zaken	Morpheus	en	Jaguar	volgde	vrijspraak	voor	arbeidsuitbuiting,	
maar	wel	een	veroordeling	voor	andere	ten	laste	gelegde	feiten.
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De vrouwen waren via krantenadvertenties of kennissen in contact 

gekomen met de verdachten. De meeste vrouwen waren vanuit 

China naar Nederland gesmokkeld en waren hiervoor schulden aan‑

gegaan. De slachtoffers werkten naar Nederlandse begrippen voor 

een laag uurtarief, waarvan de verdachten een onevenredig deel 

opeisten. Een massage kostte € 30 per uur, waarvan de masseuse 

€ 12 kreeg. Als de slachtoffers klanten aftrokken, mochten ze het 

meertarief houden. Bij geslachtsgemeenschap met klanten kreeg het 

slachtoffer geld op fiftyfifty‑basis.

Sommige slachtoffers sliepen in de salons of in de door de verdach‑

ten gehuurde appartementen. Deze panden bevonden zich vlak bij 

de salons, zodat de slachtoffers tijdens controles daarheen konden 

vluchten. De vrouwen verbleven ook in deze woningen als er geen 

werk was in afwachting van een telefoontje dat er een klant was 

gearriveerd, omdat het een risico was in de salons te blijven zonder 

status.

De verdachten deden voor beide salons – via een boekhouder – 

aangifte van loon‑ en omzetbelasting. Aangezien de slachtoffers 

illegaal waren, konden zij niet in de boekhouding worden verant‑

woord. Daarom gebruikten de verdachten zogenoemde gefingeerde 

dienstverbanden. Hieronder wordt verstaan dat er sprake is van een 

fictieve werknemer. De werknemer staat op de loonlijst en ontvangt 

een loonstrook, maar werkt niet of slechts gedeeltelijk. De fictieve 

werknemer gebruikt de loonstrook bijvoorbeeld (onterecht) om zijn 

kredietwaardigheid voor een hypotheek aan te tonen. Het voordeel 

voor de werkgever is dat de afgedragen premies en loonbelasting 

(meestal) door de fictieve werknemer als onkosten worden terug‑

betaald. Daarnaast werken feitelijk andere werknemers, bijvoor‑

beeld illegalen, die ‘zwart’ loon ontvangen.

Jaguar

De SIOD participeerde in de zaak Jaguar (LJN BM1233) naar 

aanleiding van een verzoek van de Regiopolitie Friesland. In het 

politieonderzoek werd door enkele slachtoffers aangifte arbeids‑

uitbuiting gedaan. De verdachten lieten Roemeense bouwvakkers 

in Nederland arbeid verrichten. Een Roemeense bouwonderne‑

ming waarbij Roemeense bouwvakkers in dienst waren, leende 

deze bouwvakkers uit aan een Nederlandse bouwonderneming. 

In verschillende panden in Nederland verrichtten zij verbouw‑ 
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en sloopwerkzaamheden. De bouwvakkers werden gehuisvest in de 

panden waar op dat moment het werk plaatsvond. Ze werkten zes 

dagen per week, ongeveer twaalf uur per dag.

De eigenaren van de bouwondernemingen en de panden, de 

verdachten, spanden samen. Door de Nederlandse bouwonder‑

neming werd per bouwvakker e 12,50 in rekening gebracht voor 

ieder gewerkt uur. Hiervan ging e 8 naar de bouwvakker, de overige 

e 4,50 werd evenredig verdeeld tussen de drie verdachten. Op de 

facturen werden hogere bedragen vermeld dan er feitelijk werd 

betaald, zodat meer geld kon worden opgenomen uit het bouwdepot 

bij de kredietinstelling waarmee de bouwwerkzaamheden werden 

gefinancierd. De bouwvakkers werden (onterecht) genotificeerd4 

bij het Centrum voor Werk en Inkomen, waardoor zij geen tewerk‑

stellingsvergunning (TWV) nodig hadden. Dit impliceerde onder 

andere dat de Roemeense bouwonderneming in Roemenië belasting 

en premies diende af te dragen. Na de werving in Roemenië 

tekenden de bouwvakkers een contract dat ze ongeveer e 100 per 

maand zouden verdienen. Op basis hiervan werden belasting en 

premies berekend en afgedragen in plaats van over de ongeveer 

e 525 per week die ze daadwerkelijk verdienden.

Shadwell

Het onderzoek Shadwell (LJN BM3374) ging van start na informatie 

verkregen van de CIE en een anonieme melding bij de VP. Hieruit 

bleek dat er sprake zou zijn van een schrijnende situatie en brand‑

gevaar. Tijdens een doorzoeking door de VP, de SIOD en de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente onder leiding 

van het Functioneel Parket (FP) werden verschillende personen 

aangetroffen. Zij beschikten over een geldig Indonesisch paspoort 

voorzien van een verlopen Schengen‑visum of een zogenoemd zee‑

4	 Voor	EU-dienstverleners	bestaat	er	een	systeem	van	notificatie.	Notificatie	houdt	in	
dat	bij	grensoverschrijdende	dienstverlening	onder	omstandigheden	geen	tewerkstel-
lingsvergunning	vereist	is,	maar	dat	de	werkgever	enkel	verplicht	is	van	tevoren	de	
te	verrichten	arbeid	en	de	identiteitsgegevens	van	de	vreemdelingen	aan	het	UWV	
WERKbedrijf	(het	oude	Centrum	voor	Werk	en	Inkomen)	kenbaar	te	maken.	Deze	
mogelijkheid	tot	notificatie	geldt	niet	voor	dienstverlening	die	uisluitend	bestaat	uit	het	
ter	beschikking	stellen	van	arbeidskrachten.
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mansboekje.5 Al deze personen verbleven dus illegaal in Nederland.

In Indonesië beloofden ‘reisagenten’ huisvesting en werk in Europa 

voor een loon tussen de € 700 en € 1.050. Voor het werk, het vlieg‑

ticket en de visa vroeg de ‘reisagent’ een bedrag tussen € 2.800 en 

€ 3.850. De slachtoffers gingen hiervoor een lening aan bij familie, 

kennissen of een bank, waardoor een schuld ontstond. Bij aankomst 

per vliegtuig in een tussenland in Europa werd de slachtoffers 

verteld dat ze per trein naar Nederland moesten. De slachtoffers 

werden van het treinstation opgehaald door enkele verdachten 

die hiervoor vermoedelijk geld ontvingen. Ze brachten de slacht‑

offers naar een (tijdelijk) verblijfadres, zoals de woning van de 

hoofdverdachte.

Voor het slapen op een matras in deze woning moesten de slacht‑

offers borg en maandelijks € 125 betalen. In de woning waren twaalf 

kamers aanwezig. Op de tweede etage bevonden zich vijf slaap‑

plaatsen die in gebruik waren bij de hoofdverdachte, zijn partner 

en hun kinderen. Achttien andere, door de slachtoffers gebruikte, 

slaapplaatsen bevonden zich op de derde etage en de zolder. Verder 

was op de derde etage een ‘drogerij’ voor etenswaren. Er stond 

rijst kroepoek te drogen op enkele aan elkaar gekoppelde radiato‑

ren. Ook stonden er dozen gevuld met rijstkroepoek opgeslagen, 

gereed voor de verkoop. De woning bevond zich in slechte, onvei‑

lige, brandgevaarlijke en onhygiënische staat. Er was sprake van 

overbewoning, geen of te weinig ventilatie en vluchtwegen en veel 

ongedierte, zoals kakkerlakken en muizen.

De productie dan wel het verpakken van rijstkoeken, bananenchips 

en maïzenakoekjes vond staand plaats. De slachtoffers werkten 

gemiddeld twee dagen in de week tien tot veertien uur per dag voor 

ongeveer € 25. De verdachte koos er bewust voor de slachtoffers 

ieder slechts een aantal dagen per week te laten werken, zodat zij 

niet genoeg verdienden om weg te gaan. De bereide etenswaren 

werden verkocht aan verschillende andere bedrijven. Enkele slacht‑

offers die bij de hoofdverdachte woonden, werkten ook voor deze 

bedrijven. Bij een van deze bedrijven werkten enkele slachtoffers in 

de weekenden en verbleven dan in de als slaapplaats ingerichte kan‑

toorruimte. Deze werkwijze werd gebruikt, omdat in de weekenden 

5	 Een	erkend	zeemansboekje	is	een	reisdocument	voor	zeelieden	en	treedt	in	bepaalde	
gevallen	in	de	plaats	van	een	nationaal	paspoort.
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minder kans was op overheidscontroles. Daarbij konden de legale 

werknemers op de doordeweekse dagen werken en hoefden zij hun 

werkplek niet te delen met de illegale werknemers.

Bevindingen

Bij alle drie de zaken was het eindproduct of de dienstverlening 

legaal, maar de wijze waarop dit gebeurde illegaal. Er werkten 

namelijk personen die daartoe niet gerechtigd waren wegens hun 

illegaliteit of het ontbreken van een TWV. Bovendien was er sprake 

van belasting‑ en premieontduiking. Daarmee is er dus bij alle drie 

de zaken sprake van een informele economie.

De opsporingszaken bevestigen verder (deels) de bestaande 

beelden in de literatuur. De slachtoffers zijn (meestal) afkomstig 

uit hetzelfde land als (een van) de verdachten. Daarnaast behoren 

de slachtoffers tot een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Verder 

vindt arbeidsuitbuiting plaats in de arbeidsintensieve (productie)

processen die goedkope, flexibele en laaggeschoolde arbeid vragen. 

Tijdens het door de SIOD georganiseerde internationale semi‑

nar LABOREX 106 bleek onder andere dat opsporingsdiensten in 

andere landen gelijksoortige zaken qua sectoren en risicogroepen 

uitvoeren.

De toename van het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting maakt 

duidelijk dat de aandacht voor arbeidsuitbuiting groeiende is. 

Er is echter geen (directe) stijging in het aantal afgeronde zaken 

waarneembaar. Dit komt allereerst omdat er nog zaken gericht op 

arbeidsuitbuiting in onderzoek zijn bij de recherche van de SIOD. 

Het betreft ingewikkelde zaken die veel tijd en capaciteit vereisen. 

Bovendien werden voor het arrest van de Hoge Raad7 zaken relatief 

vaak afgebroken. Onder afgebroken zaken worden rechercheon‑

derzoeken verstaan die voortijdig zijn beëindigd. Meestal was het 

ontbreken van strafrechtelijke haalbaarheid de oorzaak, omdat de 

aanwezigheid van dwang onvoldoende bewijsbaar was. Dit sluit aan 

bij de constatering van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensen‑

6	 De	bevindingen	van	LABOREX	10	worden	deels	besproken	in	Van	Dijk	en	Ungureanu	
(2010).

7	 HR	27	oktober	2009,	LJN	BI7097.	Zie	ook	de	bijdrage	van	Van	Krimpen	in	dit	nummer.
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handel (BNRM) dat de onduidelijke grens tussen slecht werkgever‑

schap en uitbuiting in combinatie met weinig jurisprudentie weinig 

stumulans gaf voor de opsporing (NRM, 2009). Ook zijn meldingen 

nog niet altijd van dien aard dat ze automatisch leiden tot concrete 

opsporingszaken. Meldingen aan de SIOD zijn doorgaans eenzijdig 

gericht op arbeidsmarktfraude, terwijl arbeidsuitbuiting een delict 

is dat bestaat uit een cumulatie van verschillende misstanden. 

Pas wanneer deze omstandigheden in onderlinge samenhang 

worden beschouwd, kunnen ze leiden tot een bewezenverkla‑

ring (NRM, 2009). Verder is de kwaliteit van de meldingen soms 

onvoldoende, bijvoorbeeld omdat de informatie te gedateerd is 

of onvoldoende aanleiding biedt tot het inzetten van bijzondere 

opsporingsmiddelen.

Om niet alleen afhankelijk te zijn van meldingen ontwikkelt de 

SIOD een nieuwe methodiek: het risicomodel arbeidsuitbuiting. 

Door zowel reactief (meldingen) als proactief (risicomodel) te 

handelen wil de SIOD arbeidsuitbuiting zo effectief mogelijk 

aanpakken.

Risicomodel arbeidsuitbuiting

Een zaak waaraan de media veel aandacht hebben besteed, is de 

Somerense aspergekwekerij.8 Met andere factoren was deze zaak 

de aanleiding om een risicomodel arbeidsuitbuiting te ontwikke‑

len. Signalen van arbeidsuitbuiting bij de aspergekwekerij werden 

namelijk door de gemeente, politie en AI niet herkend of uitgewis‑

seld (NRM, 2009). Al deze instanties hadden dus een deel van de 

informatie en alleen in samenhang hadden ze in een eerder stadium 

kunnen reageren. Om dit in de toekomst te ondervangen, is gestart 

met het creëren van een risicomodel. In een risicomodel worden 

op basis van bepaalde kenmerken ondernemingen geselecteerd 

waarvan wordt verwacht dat zij een verhoogd risico hebben op 

regelovertreding. Doel van dit model is ten eerste bijdragen aan de 

verbetering en intensivering van de detectie van arbeidsuitbuiting 

8	 Bijvoorbeeld	Baars,	2009;	‘Klachten	nam	gemeente	nooit	serieus’,	Algemeen	Dagblad,	
17	mei	2010;	Politie-inval	bij	aspergeteler	Someren,	NRC	Handelsblad,	7	januari	2010.	
Ook	het	actualiteitenprogramma	NOVA	besteedde	in	de	uitzending	van	18	mei	2009	
aandacht	aan	de	zaak.
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en ten tweede het vergroten van de kennis over dit fenomeen.

Een andere drijfveer voor de ontwikkeling van het risicomodel is de 

ambitie om ‘intelligence’‑gestuurd op te sporen9 (IGO). Bij IGO moet 

de opsporingsdienst proactief informatie verzamelen, onder andere 

door middel van criminaliteitsanalyses. Dit is het zoeken naar en 

inzichtelijk maken van verbanden in (criminaliteits)gegevens om 

beleids‑ en opsporingskeuzes te onderbouwen en sturen. Hiervoor 

moeten data en gegevens van verschillende instanties worden 

gedeeld, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld 

gezien de (privacy)wetgeving. Het delen van gegevens is een middel 

en het doel is een succesvolle aanhouding, vervolging of inbeslag‑

name. Daarnaast draait IGO ook om het verkrijgen van inzicht in het 

criminaliteitsfenomeen (De Hert, Huisman e.a., 2005; Van Calster, 

Vis e.a., 2010).

Lage aangiftebereidheid vormt een derde motivatie voor de ontwik‑

keling van het risicomodel. Mensenhandel betreft een zogenoemd 

haaldelict. De daders geven zichzelf niet aan en het delict speelt zich 

af in het verborgene. Slachtoffers hebben redenen om uitbuiting 

niet te melden, zoals angst voor represailles of detentie en uitzet‑

ting wegens illegaliteit, maar ook het ontbreken van perceptie 

van slachtofferschap en onwetendheid van rechten. Ondanks de 

B9‑regeling10 kan dus niet alleen worden vertrouwd op aangiften 

(Van der Leun en Vervoorn, 2004; De Jonge van Ellemeet, 2007; 

NRM, 2009).

Een vierde motief is een mogelijke preventieve werking die van een 

dergelijk model uitgaat. Een proactieve aanpak tracht criminaliteit 

in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Toepassing van het 

model kan ertoe leiden dat ondernemingen naar voren komen die 

zich feitelijk (nog) niet met arbeidsuitbuiting bezighouden, maar 

wel scoren op een aantal indicatoren. Een bezoek van een inspecte‑

rende instantie kan dan een preventieve werking hebben.

9	 Binnen	de	SIOD	wordt	gesproken	van	Intelligence	Gestuurde	SIOD	(IGS)	aangezien	
IGO	vanuit	de	politie	komt	en	er	organisatorische	verschillen	bestaan.	De	SIOD	be-
schikt	bijvoorbeeld	niet	over	‘blauw	op	straat’	die	informatie	moet	delen	en	ontsluiten.	
De	SIOD	beschikt	wel	over	stuurploegen	en	een	onderzoeks-	en	analyseteam.

10	De	term	B9-regeling	komt	van	hoofdstuk	B9	van	de	Vreemdelingencirculaire	waarin	de	
procedure	beschreven	wordt	die	bedoeld	is	voor	slachtoffers	en	getuigen/aangevers	
van	mensenhandel	met	het	doel	hen	in	staat	te	stellen	aangifte	te	doen	en	de	dreiging	
met	onmiddellijke	uitzetting	weg	te	nemen.
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Problem‑Oriented Policing

Bij de ontwikkeling van het risicomodel is de Problem‑Oriented 

Policing (POP)‑visie richtinggevend. POP houdt in dat de werkwijze 

van opsporingsdiensten zich richt op de oorzaken van het crimina‑

liteitsprobleem en op de effecten van de overheidsinterventie. Dit 

gebeurt ten eerste door het definiëren van het probleem bijvoor‑

beeld door het raadplegen van andere overheidsinstanties, het 

analyseren van het probleem met meer bronnen dan alleen politie‑

gegevens, het ontwikkelen en implementeren van een aannemelijk 

effectieve reactie met (keten)partners en ten slotte het evalueren 

van de interventie en implementatie (Goldstein, 1979; Scott, 2000; 

Braga, 2008; Versteegh, Van der Plas e.a., 2010). Het ontstaan van het 

risicomodel verloopt daarom in verschillende fasen.

Ten eerste is literatuuronderzoek verricht. Op basis hiervan zijn 

zes risicofactoren vastgesteld: meervoudige afhankelijkheid, 

slechte arbeidsomstandigheden, misleiding, persoonlijke onvrij‑

heid, structureel lange werkdagen en dwang. Deze risicofactoren 

duiden al dan niet in samenhang op arbeidsuitbuiting en worden 

geoperationaliseerd naar indicatoren. Er bestaan verschillende 

indicatorenlijsten opgesteld door bijvoorbeeld BNRM, de Interna‑

tional Labour Organization en het College van procureurs‑generaal. 

Deze lijsten voldoen echter niet voor het risicomodel. De huidige 

signalen(lijsten) worden voornamelijk door (opsporings)ambtena‑

ren gebruikt bij de constatering van enkele kenmerken om vast te 

stellen of er reden is tot een vermoeden van uitbuiting (Post, 2007). 

De indicatoren voor het risicomodel komen daarentegen (in een eer‑

der stadium) uit informatiedatabases. Bovendien zijn de bestaande 

indicatoren slachtoffergericht, terwijl de SIOD voornamelijk kijkt 

naar de werkgever. Naast een inventarisatie is dus een vertaalslag 

vereist. De indicator ‘de werknemer is voor onderdak afhankelijk 

van de werkgever’ kan bijvoorbeeld worden omgevormd naar ‘de 

werkgever heeft meerdere panden in zijn bezit’ en worden gecheckt 

bij de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Ten tweede zijn twee expertmeetings georganiseerd om tot een 

risico model te komen. Allereerst met medewerkers van de SIOD, 

zoals (senior) criminaliteitsanalisten en onderzoekers die erva‑

ring hebben met het ontwikkelen en toetsen van risicomodellen. 
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Vervolgens is een bijeenkomst met externen11 georganiseerd. Via een 

computer ondersteunde brainstormsessie hebben de deelnemers (ano‑

niem) indicatoren en bronnen benoemd, aangepast en geprioriteerd.

Ten derde worden meldingen en uitgevoerde opsporingsonderzoeken 

bij de SIOD bestudeerd om enerzijds indicatoren vast te stellen en 

anderzijds te bekijken of deze zaken en meldingen uit bestandskoppe‑

lingen gehaald hadden kunnen worden.

Ten slotte worden de ervaringen met de zogeheten proeftuin12 Zuid‑

Holland‑Zuid gebruikt bij het opstellen van het risicomodel. Het is de 

bedoeling dat naar aanleiding van deze eerste confrontatie met de 

praktijk aanpassingen aan het model plaatsvinden.

Uiteindelijk wordt het risicomodel geïmplementeerd. Dit houdt 

idealiter in dat het model wordt toegepast op gegevensbestanden van 

verschillende instanties. Op basis daarvan krijgen ondernemingen een 

risicoscore toebedeeld, wat resulteert in een lijst met ondernemingen 

die in aanmerking komen voor controle dan wel opsporing. De namen 

van deze ondernemingen worden doorgespeeld aan het EMM. Bij 

periodieke toepassing van het risicomodel kunnen trends en ontwik‑

kelingen op dit terrein worden gesignaleerd. Zo wordt inzicht verkre‑

gen in het criminaliteitsfenomeen, vooropgesteld dat alertheid nodig is 

voor mogelijke blinde vlekken of fouten en voor informatie uit andere 

bronnen. Het risicomodel is hypothetisch van aard en reflectie is nodig 

om vast te stellen of het model en de indicatoren de pakkans vergroten. 

Daarnaast zijn er kritische succes factoren, zoals een goede informa‑

tiehuishouding. Op structurele basis moet alle relevante informatie 

van verschillende niveaus en partijen beschikbaar zijn om de gewenste 

koppeling mogelijk te maken.

Vooruitblik

In de loop van 2011 worden de eerste resultaten van het hypothe‑

tische risicomodel verwacht. In de toekomst is het toetsen van het 

11	Aanwezig	waren	medewerkers	van	de	AI,	de	VP,	BNRM,	FIU-Nederland,	Universiteit	Lei-
den,	BLinN,	CoMensha,	het	FP,	de	IND,	de	Koninklijke	Marechaussee	(Kmar)	en	het	KLPD.

12	Een	proeftuin	is	een	leeromgeving	waarin	op	systematische	en	innovatieve	wijze	wordt	
samengewerkt	tussen	strafrechtelijke	en	bestuurlijke,	lokale	en	landelijke	(keten)partners	
om	door	middel	van	preventie	en	repressie	criminaliteitsvormen	die	behoren	tot	de	
prioriteiten	van	het	OM	aan	te	pakken.	Mogelijk	wordt	er	in	de	toekomst	ook	in	andere	
proeftuinen	gewerkt	met	het	risicomodel.
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risico model relevant, zodat het ‘evidence‑based’ wordt. Dergelijk 

onderzoek maakt duidelijk in hoeverre het risicomodel in staat is 

te discrimineren tussen daadwerkelijk risicovolle werkgevers en 

ondernemers zonder risico. Bovendien kan zo worden getoetst wat 

de relatieve waarde is van verschillende signalen.

Een andere aanpak waarin in 2011 wordt geïnvesteerd, is de door‑

ontwikkeling van het barrièremodel. Het barrièremodel beschrijft 

op welke wijze vreemdelingen een viertal barrières (binnenkomst, 

huisvesting, identiteit en arbeid) overbruggen om illegale arbeid te 

verrichten (Van der Lugt en Zoetekouw, 2003). Het barrièremodel is 

dus ontwikkeld voor de aanpak van illegale arbeid, maar wordt veel‑

vuldig toegepast bij mensenhandel om bijvoorbeeld meervoudige 

afhankelijkheid in kaart te brengen. Dit is logisch aangezien illegale 

faciliteerders vaak afhankelijkheidsrelaties met vreemdelingen 

onderhouden. Zodra de win‑winsituatie doorslaat ten gunste van de 

werkgever kan er sprake zijn van uitbuiting. Echter, slachtofferschap 

van uitbuiting is niet voorbehouden aan illegale vreemdelingen. Het 

barrièremodel wordt bekeken in het licht van recente toevoegingen, 

zoals extra barrières, en wordt herschreven, zodat het toepasbaar 

wordt op mensenhandel.

Kortom, de hier beschreven nieuwe ontwikkelingen moeten leiden 

tot een intensivering in de opsporing van arbeidsuitbuiting door de 

SIOD.
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De economische sociologie is zeer invloedrijk. Deze subdiscipline 

bloeit in binnen‑ en buitenland1 en veel begrippen in het justitieel 

en sociaal beleid komen rechtstreeks uit spraakmakende publicaties 

van economisch sociologen. Er kan geen beleidsnota worden open‑

geslagen of het sociale kapitaal en de bonding en bridging netwerken 

komen aan de orde. Dat de termen zijn doorgedrongen, is natuurlijk 

nog niet hetzelfde als stellen dat het wetenschappelijk denken 

ook verdergaande invloed heeft op het beleid, maar een teken van 

invloed is het wel.

Het justitiële veld streeft meer dan andere sectoren naar een tame‑

lijk directe relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de beleids‑

praktijk. De populaire What Works‑benadering is gebaseerd op de 

gedachte dat de wetenschap evidence levert, waar vervolgens beleid 

op gebaseerd kan worden. Zelfs als we dit veel bekritiseerde streven 

accepteren, is de praktijk weerbarstig. Uit eigen ervaring weet ik dat 

het voor veel pas afgestudeerde criminologen en zij die stage gaan 

lopen in de beleidssfeer vaak een schokkende ontdekking is om 

te merken hoezeer beleid en wetenschap uit elkaar lopen. In een toe‑

spraak aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 

Leiden ter ere van de aanwezigheid van de criminoloog Buikhuisen 

verwees demissionair minister Hirsch Ballin naar de verzuchting 

van veel criminologische wetenschappers dat zij het gevoel hebben 

*	 Prof.	dr.	Joanne	van	der	Leun	is	als	hoogleraar	Criminologie	verbonden	aan	de	Faculteit	
Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	Leiden.

1	 Zie	Smelser	en	Swedberg	(1994)	en	voor	beschouwingen	over	de	economische	sociolo-
gie	in	Nederland	Raub	(2006)	en	Heilbron	(2006).

JV_07_10_4.indd   80 15-10-2010   15:07:11



81Boekrecensie

niet gehoord te worden, terwijl beleidsmakers klagen dat ze weinig 

bruikbaars van de wetenschap aangereikt krijgen (Hirsch Ballin, 

2010). Hij nuanceerde dit beeld op basis van zijn eigen ervaringen in 

het justitiële bedrijf door erop te wijzen dat beleidsmakers vaak ver‑

geten zijn waar hun begrippen en inzichten vandaan komen, terwijl 

ze ‘praktisch altijd’ de vrucht zijn van criminologisch onderzoek. 

Hoewel dit verschijnsel nog ver verwijderd is van de What Works‑

ideeën over toepasbare kennis, klopt het dat begrippen en inzichten 

inderdaad wel doorkomen, zoals de economische sociologie ook laat 

zien.

Het ideaal om beleid te sturen met wetenschappelijke bevindingen 

is in de sociologie en het bredere sociale beleid door de tijd heen 

veel minder populair geworden. Waar in de jaren zestig de socioloog 

J.A.A. van Doorn (1964) sociologen zag als mensen die geroepen 

waren om de samenleving vorm te geven, achten veel huidige 

sociologen het veeleer hun taak om in de internationale wetenschap 

mee te tellen dan om mede vorm te geven aan het beleid (vandaar al 

die discussies over de publieke sociologie). En waar Van Doorn eco‑

nomen zag als de vormgevers van de economische politiek, zijn ook 

die pretenties, al was het maar als gevolg van de economische crisis, 

aanzienlijk verzwakt. Ook breder is de maakbaarheidgedachte, alle 

planbureaus ten spijt, goeddeels verlaten.

Hoewel Van Doorn niet sprak over het veld van de criminele politiek 

of over het justitiële veld, is volslagen helder dat de idealen minder 

zijn verlaten. Hierbij speelt waarschijnlijk mee dat criminologen en 

justitiële onderzoekers door hun bindingen met juridische facultei‑

ten en door hun jarenlange afhankelijkheid van overheidssubsidies 

voor onderzoek zich nog altijd relatief meer richten op binnenlandse 

debatten. Dat is in mijn ogen geen negatief uitgangspunt, maar 

daarbij moet niet worden vergeten dat theoretische reflectie en 

theoriegestuurd onderzoek daarbij van groot belang zijn om niet te 

vervallen in het verzamelen van losstaande en lastig te interpreteren 

en te controleren ‘feiten’ die als bewijs moeten dienen voor bepaald 

beleid.

In deze bijdrage tracht ik aan de hand van het nieuwste boek van de 

eminente Princeton‑socioloog Alejandro Portes (2010) duidelijk te 

maken hoe theoretische inzichten uit de economische sociologie, 

inclusief de migratiesociologie, kunnen bijdragen aan onderzoek 

op het terrein van de criminologie en informele economie. Dat lijkt 

mij de meest wijze manier om de kloof tussen beleid en onderzoek 

JV_07_10_4.indd   81 15-10-2010   15:07:11



82 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 7, 2010  Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

te overbruggen zonder te vervallen in het zoeken naar kant‑en‑klare 

recepten tegen alles wat God of de mensen hebben verboden, of we 

het nu crimineel, illegaal of informeel noemen. Impliciet is het ook 

een oproep niet te star in de eigen (sub)discipline te blijven hangen 

wat theoretische onderbouwing betreft. Voordat ik hier verder op 

inga, met de logische nadruk in dit themanummer op de informele 

economie, raad ik iedereen aan het boek zelf te lezen, aangezien ik 

onmogelijk over de hele linie recht kan doen aan dit inspirerende 

overzichtswerk dat Portes heeft geproduceerd.

De bloeiende economische sociologie

Waar in het verleden economen en sociologen elkaar hardnekkig 

genegeerd hebben, zijn er door de jaren heen verschillende 

 stromingen op gang gekomen die streven naar een dichter bij 

elkaar brengen van economie en sociologie (Benschop, 2010). Een 

van de stromingen daarbinnen is de invloedrijke new economic 

sociology, waaraan in de eerste plaats de naam van Granovetter is 

verbonden. Het kernidee is dat veel economische problemen die 

traditioneel door de economen werden behandeld, meer diepgaand 

geanalyseerd kunnen worden met behulp van sociologische 

inzichten en methoden. Sociologen hebben veelal meer aandacht 

voor de mate waarin het economische handelen van individuen, 

alsmede bredere economische patronen (zoals transacties of het 

runnen van een bedrijf) zijn ingebed in netwerken van sociale 

relaties. Sociologen hebben ook meer gevoel voor economische 

instituties als ‘sociale constructies’.

De economische sociologie houdt zich bezig met de brug tussen 

macro‑ en microanalyses, zowel macro‑invloeden op individueel 

gedrag als micro‑invloeden op macrogedrag. Een belangrijk kern‑

begrip hierbij is embeddedness, ofwel inbedding van economische 

activiteiten. De manier waarop netwerken en duurzame relaties 

tussen mensen economische transacties soepeler laten verlopen, 

is in vele studies beschreven, zoals in onderzoek naar informele 

activiteiten. Hoewel deze studies een belangrijke correctie aanbren‑

gen op het beeld vanuit de neoklassieke economie, betoogt Portes 

dat de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen niet afdoende 

theoretisch zijn onderbouwd. Raub (2006) en Heilbron (2006) laten 

zich in soortgelijke kritische bewoordingen uit.
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Het doel dat Portes zich met zijn boek heeft gesteld, is helderheid 

scheppen in het mooie, maar volgens hem ook ietwat stagnerende 

veld van de economische sociologie. Hij maakt daarbij onderscheid 

tussen drie algemene assumpties die ten grondslag liggen aan dit 

veld: de sociale oriëntatie van economisch handelen, de onbe‑

doelde effecten van doelgericht handelen en macht. Vervolgens 

onderscheidt hij drie verklarende mechanismen: sociaal kapitaal, 

sociale klassen en sociale instituties. En tot slot gaat hij in op drie 

strategische research sites: die van de informele economie, de 

etnische economie en transnationale gemeenschappen. Op elk van 

de velden geeft hij grondig de stand van de kennis weer. Interessant 

is hoe hij bijvoorbeeld de opvatting dat sociale klasse niet relevant 

meer zou zijn, weerspreekt. Netwerkanalyses, hoe nuttig ook, laten 

ten onrechte stabiele verschillen in macht en invloed buiten beeld 

en schieten daarom in de ogen van Portes uiteindelijk tekort. De 

toekomst van het sociologische onderzoek is dan ook volgens Portes 

gelegen in een confrontatie van de theorie met gedegen en gecon‑

textualiseerd empirisch onderzoek, van welke methodische opzet 

dan ook.

De informele economie als onderzoeksterrein

Een van de drie centrale strategische onderzoeksterreinen van 

Portes is de informele economie. Deze literatuur kijkt vooral naar 

inkomensgenerende activiteiten waarbij geldende regels worden 

overtreden. Verschillende Amerikaanse wetenschappers voegen 

hieraan toe – ook uit pragmatische overwegingen – dat criminele 

activiteiten hier niet toe behoren. Portes expliciteert dit nader en 

geeft en passant een betoog over de relatie tussen de mate van 

regeldruk en informaliteit. Zijn uitgangspunt is dat bij informele 

activiteiten het eindproduct legaal is, maar de productie en/of 

distributie niet. Bij criminele gedragingen is juist het eindproduct 

illegaal. Toch is ook dit een enigszins arbitrair standpunt. Wat een 

illegaal eindproduct is, verschilt immers ook naar tijd en plaats.

Dat gezegd hebbend rijst wel de vraag hoe criminaliteit kan worden 

onderscheiden. De criminologie is de tak van de sociale weten‑

schappen die zich van oudsher juist richt op gedragingen die vallen 

onder het strafrecht. Ook dit is deels een pragmatische keuze die 

reeds in alle toonaarden is bekritiseerd en verdedigd. Het berust 
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deels op toeval dat sommige soorten gedragingen in het strafrecht 

worden opgenomen en andere onder de ‘ordenings’‑regelgeving val‑

len. Criminaliteit hoeft niet per se juridisch gedefinieerd te worden, 

maar kan ook afhangen van meer sociale definities van moreel 

verwerpbaar gedrag. Op basis van de verschillende literatuurstro‑

mingen zouden we kunnen stellen dat de criminele economie een 

speciale variant is van de informele economie en dat overeen‑

komsten en relaties tussen verschillende typen regelovertreding 

(respectievelijk crimineel en informeel genoemd) onderbelicht zijn 

gebleven, mede door de scherpe en soms wat kunstmatig aandoende 

scheiding der disciplines. Dit geldt, alle nuances van de afbakening 

ten spijt, ook voor dit boek van Portes. In het navolgende ga ik bij 

wijze van voorbeeld in op een uitzondering: studies over georgani‑

seerde misdaad die, in beschrijvende zin, juist veel te melden heb‑

ben over de verbindingen tussen boven‑ en onderwereld en tussen 

crimineel en informeel.2

Onder‑ en bovenwereld verweven

In studies naar de rol van Amsterdam bij internationale geor‑

ganiseerde misdaad wordt vastgesteld dat de stad fungeert als 

internationale criminele marktplaats of beurs. Vraag en aanbod 

kunnen elkaar makkelijk treffen in de vele gelegenheden, er is 

een divers aanbod aan illegale goederen en diensten, en er is een 

infrastructuur aanwezig voor de distributie hiervan, zoals voor 

het wisselen en verplaatsen van geld. Criminele groepen maken 

systematisch gebruik van hun lokale, zakelijke, sociale en bestuur‑

lijke inbedding in de legale wereld. Zij wonen vaak in Amsterdam, 

hebben er bedrijven en vinden er afzetmarkten, arbeidskrachten 

en informele contacten. Ook investeren zij crimineel geld in legale 

bedrijven.

Huisman, Huikeshoven e.a. (2003) laten bijvoorbeeld zien dat in 

Amsterdam in het verleden vooral autochtone criminele groepen 

investeerden in horecagelegenheden, terwijl dit inmiddels ook 

door allochtonen gebeurt. Kleine bedrijfjes, deels in handen van 

migranten, fungeren soms als tussenschakel tussen de criminele 

2	 	Mede	gebaseerd	op	Van	der	Leun	en	Huisman	(2004).
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en de formele infrastructuur. Garages leveren auto’s voor drugs‑

transporten, boekhouders knoeien met papieren, uitzendbureaus 

leveren illegalen die rotklusjes kunnen opknappen.

Daarmee komen we langzaamaan op het terrein van wat tot de 

informele economie wordt gerekend. In studies daaromtrent 

figureren deze ondernemers nu juist als voorbeeldmigranten die het 

heft in eigen hand nemen. Dankzij hun netwerken en hun sociale 

kapitaal kunnen zij vaak in overigens verzadigde markten overle‑

ven. Een Turkse kapper laat koffiezetten en baarden scheren door 

een inwonende neef die zonder papieren in Nederland verblijft, een 

Iraans eethuisje heeft de overname betaald met geld dat buiten de 

officiële kanalen om naar Nederland is gekomen, en een Marok‑

kaanse cateraar laat de hapjes ’s morgens vroeg bereiden door 

huismoeders die nooit door de Keuringsdienst van Waren bezocht 

worden.

Vaak hebben dergelijke ondernemers weinig human capital en 

beginnen ze in branches met lage instapeisen. De uitzendsector is 

bijvoorbeeld sinds de deregulering een grote bron van werkgele‑

genheid voor migrantenondernemers. Een voorbeeld is een jonge 

Turkse man die via zijn contacten en via een persoonlijke aanpak 

werkloze allochtonen weet te bereiken die anders moeilijk aan de 

slag zouden komen. Hij gaat met busjes de wijk door om jongeren die 

moeite hebben met het arbeidsritme op te halen. ‘Dat doet Randstad 

niet’, zo verklaart hij zijn succes. Hij hekelt het slechte imago van 

uitzendbedrijfjes en hamert er keer op keer op dat hij volkomen wet‑

tig te werk gaat (eigen interview van de recensent). Het opmerkelijke 

is dat dezelfde uitzendbranche keer op keer in het nieuws komt als 

criminele leverancier van illegale arbeid.

Dit is niet de enige keer dat we dezelfde branches en dezelfde 

groepen ondernemers op geheel verschillende wijze tegenkomen in 

de twee typen onderzoek. Ook cafés en koffiehuizen, wisselkanto‑

ren en verhuurbedrijven kunnen in dat verband worden genoemd. 

Een tweede overeenkomst is dat in beide soorten onderzoek wordt 

gewezen op het belang van sociaal kapitaal. Bij het tegengaan van 

ontdekking door opsporingsinstanties zijn contacten op basis van 

trust cruciaal en daarbij kunnen hechte (etnische) netwerken een 

hulpmiddel vormen. Een voorbeeld is dat de georganiseerde mis‑

daad voor de opslag van goederen vaak eigen woningen of bedrijfs‑

panden gebruikt, terwijl dat een zeker risico met zich meebrengt. 

Kennelijk neemt men nog liever dit risico dan dat men een pand 
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gebruikt van personen buiten het eigen netwerk. Overigens kunnen 

gesloten netwerken evengoed autochtone netwerken zijn. Recente 

fraudeaffaires als de bouwfraude en geknoei bij hogescholen laten 

dit zien.

Een cruciaal verschil zou tot slot gelegen kunnen zijn in de wijze 

waarop vertrouwen wordt afgedwongen. Bij informele economische 

activiteiten is het vaak de sociale controle die als verbindend ele‑

ment werkt, bij de georganiseerde misdaad dwingt men desnoods 

met geweld, of de dreiging daarvan, geheimhouding en afscherming 

van de overheid af. Niettemin komen onderzoekers die de georga‑

niseerde misdaad bestuderen tot de conclusie dat ook daarbinnen 

geweld een laatste redmiddel is. Sociale relaties zijn volgens hen 

aanzienlijk belangrijker, hetgeen de tweedeling tussen informele 

economie en criminele economie minder sterk maakt. Mijns inziens 

zijn er dan ook redenen, anders dan Portes lijkt aan te nemen, de 

criminele economie ook te bestuderen vanuit de economisch socio‑

logische theorievorming.

Terugkomend op vorenstaand voorbeeld is het evident dat in 

Amsterdam de formele en de criminele infrastructuur vervlochten 

zijn. Soms vormt de informele economie een tussenschakel. Mede 

door de sterke scheiding in de theorie en in de onderzoekstradities 

weten we nog heel veel niet over de dynamiek tussen de verschil‑

lende typen overtredingen. Groeien ondernemers die al wat 

rommelden door naar het zwaardere werk? Worden zij omgekocht 

door criminelen? Investeren criminelen hun winsten in legale 

bedrijven waarin zij andere ondernemers laten werken? Vormt het 

legale ondernemerschap een dekmantel voor criminele praktijken? 

Van al deze werkwijzen zijn wel voorbeelden te geven, maar die 

zijn moeilijk op waarde te schatten bij gebrek aan systematische en 

theoretisch onderbouwde bestudering.

Onderzoek waarbij criminele en informele activiteiten in samen‑

hang worden bestudeerd, zou hier veel aan kunnen bijdragen. Het 

meer systematisch verwerken van inzichten vanuit de economische 

sociologie, zoals verwoord in dit prachtige en overzichtelijke boek 

van Portes, is voorts een essentiële stap. In dat opzicht is het wel te 

betreuren dat Portes zich weinig gelegen laat liggen aan onderzoek 

van buiten het Amerikaanse continent. Juist als we het hebben over 

de informele economie is de regulerende context van bijzonder 

belang, zoals ook verder in dit nummer van Justitiële verkennin-

gen te lezen is. Waar Portes veel te zeggen heeft over de mate van 
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 regulering, gaat hij weinig in op verschillende regimes van controle 

in bijvoorbeeld de Europese setting.

Voor wat betreft het beleid ten aanzien van commune criminaliteit 

lijkt de boodschap in grote lijnen hetzelfde en ook relevant: door 

meer theoretisch gestuurd en meer systematisch empirische aan‑

dacht te besteden aan mechanismen die leiden tot bepaalde uitkom‑

sten van individueel en collectief gedrag kunnen het criminologisch 

onderzoek en het onderzoek naar informeel economische activitei‑

ten een belangrijke impuls krijgen vanuit de economische sociologi‑

sche theorievorming. Dat is een complexe, maar waarschijnlijk ook 

realistischer boodschap dan willen of moeten uitleggen ‘wat werkt’ 

zonder daarbij de context en de wisselwerking tussen individu, 

gemeenschap en context in ogenschouw te nemen.

Tot slot

Met de bescheiden kanttekening dat de regulerende context van 

informele economische activiteiten en economische activiteiten in 

het algemeen meer aandacht verdienen, en met de aanvulling dat 

de theorievorming wel degelijk ook relevant is voor het bestuderen 

van criminele activiteiten, is dit boek van Portes een onmisbaar 

boek voor iedereen die het mertoniaanse ideaal van de middle range 

theories niet heeft losgelaten. Mooi is hoe hij de migratiesociologie 

verbindt met de sociologie in bredere zin. Juist omdat migranten 

in hoge mate terugvallen op hun sociale netwerken is de migratie‑

sociologie geen uithoek van de sociologie, maar juist een veld 

waarin veel cruciale vraagstukken scherp naar voren komen, aldus 

Portes (p. 42).

Het boek is niet alleen verhelderend, het is ook een genot om te 

lezen. Al lezende rees bij mij de vraag waarom Portes en ook andere 

economisch sociologen toch zo glashelder kunnen schrijven. 

Misschien heeft dat wat te maken met de herkenbaarheid van wat ze 

beschrijven in het dagelijks leven om ons heen, maar waarschijnlijk 

ook met het stellen van theorie boven methoden, dit in contrast met 

wat nogal eens gebeurt in de sociale wetenschappen.

De link tussen onderzoek en beleid, waar ik deze bespreking mee 

begon, is geen expliciet onderwerp van het boek, zij het dat Portes 

zich bijzonder kritisch toont ten aanzien van de manier waarop 

beleidsmakers en politici vaak op een moreel geladen manier 
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omgaan met begrippen die wetenschappelijk gezien neutraal 

zijn. Sociaal kapitaal is niet goed of slecht, het is een hulpbron die 

kan worden ingezet voor activiteiten van velerlei aard. Wanneer 

beleidsmakers bepaalde begrippen overnemen, is dat misschien 

een eerste stap, maar dus zeker nog niet het hele verhaal. Het feit dat 

beleidsmakers in het justitiële veld momenteel zo sterk putten uit 

het economisch‑sociologische repertoire, is misschien nog wel het 

meest veelzeggend.
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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 (no. 7, 2010) is The informal economy.

The informal economy: concept, causes and development
B.M.J. Slot

‘Informal economy’ is a controversial concept defined in many 

different ways. This is reflected in the amount of synonyms, such 

as shadow economy, parallel economy, hidden economy, black 

economy etcetera. On the international level the concept of the 

informal sector was first used in 1972 by the International Labour 

Organization (ILO) in its report on a mission to Kenya. The popular 

view of informal sector activities was that they are primarily those 

of petty traders, street hawkers, shoeshine boys and other groups 

‘underemployed’ on the streets of the big towns. The evidence pre‑

sented in the report suggested that the bulk of employment in the 

informal sector, far from being only marginally productive, is eco‑

nomically efficient and profit‑making, though small in scale. The 

informal sector is formed by the coping behaviour of individuals 

and families in economic environment where earning opportuni‑

ties are scarce, or where regulation is too complex. The informal 

sector can also be a product of rational behaviour of entrepreneurs 

wishing to escape state regulations. There is a relation between 

welfare (GDP per capita) and relative size of the informal sector. 

Richer countries have relatively a smaller informal sector. However, 

government policies and attitudes are important as well. The rela‑

tive size of the informal sector depends, among other factors, on the 

‘regulatory capacity’ and ‘regulatory intent’ of governments. There 

is little known about the relation between informal and criminal 

activities. The informal economy seems to be a permanent feature 

of both high, middle and low income countries. Due to the actual 

economic crisis, people are pushed from the formal to informal 

economy. Rapid urbanisation is a factor as well. While the problem 
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of size measuring is not insignificant, most observers agree that 

the informal economy is large and growing and will be an enduring 

feature of the economy of mega‑cities.

The share of narcotics production and trade in the national income 
of the Netherlands
M. Rensman, A. Bruil, A. van de Steeg and B. Kazemier

Illegal activities like smuggling, prostitution and the production 

and sales of illicit drugs contribute to the national income of a 

country. In practice, however, they are not included in the statistics, 

because reliable estimates of the size of these activities hardly exist. 

Recently Statistics Netherlands started research into the share of 

illegal activities in the national income. This article presents the 

first estimates for the production and trade of illicit drugs. The total 

contribution of illicit drugs to the national income of the Nether‑

lands ranges from € 1,300 million in 1995 to almost € 1,800 million in 

1998 to 1,200 million in 2008. This is equal to approximately 0.45% 

of the national income in the 1990s to about 0.2% in 2008. The main 

reasons for this decrease are the decrease in the prices for drugs, 

the deterioration of terms of trade and the increase in international 

competition, especially for xtc and amphetamines.

Labour in the fringe; young people illegally staying in the 
Netherlands
R. Staring and J. Aarts

A large number of former unaccompanied minors in the 

Netherlands leave for unknown destinations during the asylum 

procedure or after being rejected. In this contribution the authors 

provide answers to the question how undocumented (former) 

unaccompanied minors provide for their living and housing. 

The study is based on interviews with 118 former undocumented 

unaccompanied minors who were recruited through the 

personal networks of the researchers and through contacts 

with representatives of (private) organizations who support the 

youngsters. The undocumented minors are excluded from formal 

employment as well as provisions of the welfare state. By far the 

largest group of the undocumented (former) unaccompanied 

minors has never been involved in criminal activities and only 

one third of them work in the informal economy. The sectors in 

which these youngsters perform informal work vary from cleaning 
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and construction to catering and personal services. The work is 

characterized by uncertain working hours. There are often few 

hours available and the work often takes place on call. The pay 

is meagre and few respondents can survive exclusively on their 

earnings. The undocumented (former) unaccompanied minors are 

mainly supported by friends and private organizations for their 

living and housing. It is because of this support that the youngsters 

do not roam the streets and can continue their illegal stay in the 

Netherlands. The strong orientation of the youngsters towards 

a lawful residence in the Netherlands causes them to fear the 

risks of arrest while working, so they rather settle for the limited 

support of private organizations and friends. The support of private 

organizations and the focus of the youngsters towards a lawful stay 

thus constitute a buffer against exploitation.

Human trafficking and labour exploitation; recent developments in 
Dutch jurisprudence
L. van Krimpen

This article describes the developments in jurisprudence on human 

trafficking in sectors other than the sex industry. In October 2009, 

the Supreme Court for the first time ruled in a case about human 

trafficking outside the sex industry. Whereas the number of cases 

before the Supreme Court ruling was limited, with only a few 

convictions for this type of exploitation, and with differences in 

the way courts interpreted the legal definition, this has changed 

tremendously after this ruling. The Supreme Court, in the case 

about exploitation in a Chinese restaurant, gave a very clear 

interpretation on the elements ‘intention of exploitation’ and the 

means ‘abuse of a vulnerable position’. Following the Supreme 

Court ruling, the number of cases has increased, as well as the 

number of convictions for this type of exploitation. Among these 

cases are also cases of criminal exploitation. It is not completely 

clear yet what type of behaviour falls within the scope of criminal 

exploitation.

The fight against labour exploitation; strategies and investigation 
results from the Social Intelligence and Investigation Service
A. Bogaerts, P. Plooij and R. Zoetekouw

In this article the strategies and investigation results of the Social 

Intelligence and Investigation Service (SIOD) concerning labour 
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exploitation are discussed. The results from reactive criminal 

investigation confirm current ideas in the literature about labour 

exploitation in relation to vulnerable (victim) groups. However, 

an increase in reports did not lead to more investigations. This is 

partly caused by bad or incomplete reports. Therefore the SIOD 

is in addition developing a new approach: the labour exploitation 

risk model. This method fits into the idea of Intelligence‑Led 

Policing and tackles the problem that many exploitation cases 

are not reported to the police. In a risk model enterprises and 

employers with a (high) risk of violations are selected for control or 

investigation on the basis of particular characteristics generated 

from various information databases of various (government) 

agencies. The authors discuss the further development of the risk 

model and conclude with a look ahead.
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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, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.siod.nl
De Sociale Inlichtingen‑ en Opsporingsdienst (SIOD) is een directie 

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SIOD 

is in 2002 als bijzondere opsporingsdienst opgericht, met als doel de 

strafrechtelijke handhaving van de wet‑ en regelgeving op het ter‑

rein van werk en inkomen. Naast informatie over fraude is er veel te 

vinden over arbeidsuitbuiting en mensenhandel; ook resultaten van 

actuele opsporingsonderzoeken worden weergegeven.

www.popcenter.org
Deze website bundelt de kennis en ervaring van politiekorpsen bij 

de preventie en aanpak van criminaliteit, met daarbij ook aandacht 

voor sociale fraude en mensenhandel

www.ilo.org
Onder de link Employment zijn op de website van de International 

Labour Organization tal van publicaties te vinden over informele 

economie, trends daarbinnen, de omvang, de positie van migranten 

enzovoort.

www.undp.org
De positie van werkers in de informele sector, met name in ontwik‑

kelingslanden, is eveneens onderwerp van veel rapporten van de 

VN‑ontwikkelingsorganisatie UNDP.

www.worldbank.org
Op de website van de Wereldbank zijn tal van publicaties te vinden 

over informele economie, met name de rol van daarvan in Local 

Economic Development (LED).

www.oecd.org
Op de website van de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling zijn veel landenstudies te vinden over de 

JV_07_10_4.indd   93 15-10-2010   15:07:12



94 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 7, 2010  Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

 verhouding tussen de formele en informele sector van de economie 

en over strategieën om nadelige effecten van een grote informele 

sector (belastingontduiking, arbeidsmarktverstoring, lage producti‑

viteit en oneerlijke concurrentie) terug te dringen.

www.bnrm.nl
Het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel informeert de 

regering over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland 

en brengt jaarlijks een uitgebreide overzichtsrapportage uit, die hier 

te downloaden is. Voorts een rubriek met het laatste nieuws op het 

terrein van opsporing en rechtspraak.

www.mensenhandel.nl/cms
Website van Comensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel 

dat fungeert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, 

plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. Ook 

organiseert en coördineert het centrum de eerste opvang van (ver‑

moedelijke) slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening 

in gang. Op de site wordt de belangrijkste wet‑ en regelgeving toe‑

gelicht. Verder informatie over internationale samenwerking bij de 

bestrijding van mensenhandel en voorlichting voor beroepsgroepen 

die met (slachtoffers van) menshandel te maken kunnen krijgen, 

zoals politie, gemeenteambtenaren, gezondheids‑ en jeugdzorg‑

medewerkers.
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Congresagenda

9 november  Het publieke van het privaatrecht

10 november  De rol van ouders bij gestrafte jongeren

10 november  De bestuurlijke strafbeschikking in 

    perspectief

16 november   BOA‑congres ‘Nieuwe tijden’

18 november  De aanpak van faillissementsfraude

26 november  Interstedelijke Criminologie Dag

7 december  Kind, gezin en geweld

8 december   Evidence‑based policing

15 december  Forensische psychologie en psychiatrie

11 februari 2011  (In)tolerantie in grootstedelijke context

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Het publieke van het privaatrecht
Het thema van het jaarcongres van het Netherlands Institute for 

Law and Governance (een samenwerkingsverband tussen de rech‑

tenfaculteiten van de VU en de RU Groningen) is de invloed die via 

overheidsregulering geborgde publieke belangen uitoefenen op 

privaatrechtelijke verhoudingen. Te denken valt aan regulering van 

publieke belangen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, jeugd 

en gezin, arbeid en sociale zekerheid, ruimtelijke ordening, milieu, 

consumentenbescherming en het functioneren van diverse econo‑

mische markten.

Datum: 9 november 2010

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.nilg.nl

De rol van ouders bij gestrafte jongeren
Wat kunnen ouders doen als hun kind door de jeugdrechter tot een 

vrijheidsbenemende sanctie is veroordeeld? Of als de jeugdige een 

voorwaardelijke sanctie heeft gekregen en begeleid wordt door 

een jeugdreclasseringsambtenaar? Alleen door ook met de ouders 

te werken kunnen de (gedrags)problemen van gestrafte jongeren 

succesvol worden aangepakt. Aspecten die op deze themadag onder 

meer aan de orde komen, zijn: de rol van ouders in de fase van 

opsporing en vervolging, ouders en de Kinderbescherming, mogen 

ouders bij het politieverhoor aanwezig zijn (Salduz),  verplichte 
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verschijning ouders op de terechtzitting van hun kind, mag de 

jeugdreclasseringsmedewerker ook aanwijzingen of opdrachten 

geven aan de ouders, nieuwe wettelijke verplichtingen voor het 

betrekken van ouders (wijziging Bjj), hoe gaan ouders om met 

hun kind dat weer thuiskomt na afloop van jeugddetentie of PIJ‑

maatregel?

Datum: 10 november 2010

Locatie: Driebergen, Antropia

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

De bestuurlijke strafbeschikking in perspectief
Een van de veranderingen in de huidige praktijk van buitengerech‑

telijke afdoening van strafzaken die is teweeggebracht door de Wet 

OM‑afdoening (Stb. 2006, 330), is de invoering van de bestuurlijke 

strafbeschikking. De bestuurlijke strafbeschikking wordt in het 

bijzonder ingezet als sanctiebevoegdheid voor buitengewoon 

opsporingsambtenaren tegen overlastgevende feiten. Het congres 

richt zich op verschillende aspecten rondom de implementatie van 

de bestuurlijke strafbeschikking. Daarbij zullen de verschillende 

rollen van de diverse ketenpartners (gemeente, BOA’s, Openbaar 

Ministerie, rechterlijke macht en CJIB) centraal staan. Het congres 

zal inhoudelijk bestaan uit een ochtendgedeelte, waarin lezingen 

worden gehouden door sprekers van de verschillende doelgroepen/

ketenpartners (onder andere gemeente, OM, CJIB en BOA’s). Het 

middaggedeelte bestaat uit parallelle workshops over onderwerpen 

als knel‑ en pijnpunten bij de bestuurlijke strafbeschikking, de 

reikwijdte van de relevante beboetbare feiten, de organisatorische 

invoering van de bestuurlijke strafbeschikking en het verzet/beroep 

bij de rechter. Aan het eind van de dag zal plenair een terugkoppe‑

ling plaatsvinden van de resultaten van de workshops.

Datum: 10 november 2010

Locatie: Rotterdam, Erasmus Universiteit

Informatie en aanmelding: www.frg.eur.nl/pub/sectie_strafrecht/

bsb_congres_10_november_2010

BOA‑congres ‘Nieuwe tijden’: samen werken samen doen
Bijeenkomst gericht op Buitengewone Opsporingsambtenaren. Het 

doel van de dag is ervaringen uit te wisselen en kennis van het vak‑

gebied te vergroten. Er zijn presentaties en workshops over onder 

andere aanhoudingen door een bike‑team, grof‑/huisvuilovertre‑
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dingen, afhandelingsproces fietswrakken, de rol van de beveiliger in 

de publieke ruimte enzovoort.

Datum: 16 november 2010

Locatie: Deurne (Noord‑Brabant)

Informatie en aanmelding: www.bopv.nl

De aanpak van faillissementsfraude
Per uur gaat er in Nederland een bedrijf failliet. Geschat wordt dat in 

30% van de gevallen sprake is van fraude. Op deze studiedag komt 

het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. 

Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort 

fraudes? Hoe is dergelijke fraude te herkennen? Hoe kan het best 

tegen faillissementsfraude worden opgetreden? Is het strafrechtelijk 

traject een optie?

Datum: 18 november 2010

Locatie: Amsterdam, Hotel Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Interstedelijke Criminologie Dag
Dit is een jaarlijks terugkerend symposium georganiseerd door 

criminologiestudieverenigingen Corpus Delicti, Crime Does Pay 

en Criminologie In Actie. Het doel van de ICD is de criminologische 

kennis bij studenten criminologie, professionals en andere geïnte‑

resseerden te verrijken. Het is de bedoeling dat er op deze dag op 

een interactieve manier wordt kennisgemaakt met een belangrijk, 

interessant criminologisch thema. Het thema van de ICD is dit jaar: 

‘Media en criminaliteit’. Sprekers zijn onder anderen Barbra van 

Gestel (WODC), Martina Althoff (RUG) en politicus Fred Teeven.

Datum: 26 november 2010

Locatie: Rotterdam, Erasmus Universiteit, Erasmus School of Law

Informatie en aanmelding: info@icdag.nl en http://icdag.nl

Kind, gezin en geweld
Dit congres is gewijd aan actuele inzichten en ontwikkelingen voor 

de signalering, opsporing, vervolging en berechting van geweld 

tegen kinderen. Aan de orde komen huiselijk geweld, kindermis‑

handeling, kinderdoding, meisjesbesnijdenis en kinderontvoering. 

Onderwijzers, artsen en hulpverleners zien als eersten de signa‑

len van kindermishandeling en seksueel misbruik. Wat doen zij 

ermee? Welke afwegingen maken zij om wel of niet te melden en 
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aan wie? Een deel van de zaken zou kunnen worden voorkomen 

als de hulpverleningsinstanties en de politie onderling beter zou‑

den communiceren. Instanties verschuilen zich volgens de politie 

vaak achter privacyargumenten om de informatie niet te delen. 

Uit onderzoek blijkt een groot verschil te bestaan tussen het aantal 

gevallen van kindermishandeling dat bekend is bij professionals en 

het aantal van die gevallen dat wordt gemeld bij het AMK. Slechts 

een beperkt aantal professionals weet de weg naar het AMK te vin‑

den, of professionals hebben redenen om de gevallen die bij hen 

bekend zijn, niet bij het AMK te melden.

Datum: 7 december 2010

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Evidence‑based policing
In het domein van politie en justitie wordt steeds meer belang 

gehecht aan het voeren van een ‘evidence‑based’ beleid. Dit houdt 

niet alleen in dat er voldoende ‘evidence’ gecreëerd moet worden, 

door het verrichten van kwalitatief hoogstaand onderzoek, het wil 

ook zeggen dat ‘evidence’ in voldoende mate een vertaling dient te 

vinden naar de praktijk en het beleid binnen politie. Op deze stu‑

diedag komen de mogelijkheden en de moeilijkheden op het vlak 

van evidence‑based policing in België en Nederland aan bod. In de 

ochtend wordt een overzicht geboden van wat evidence‑based poli‑

cing inhoudt, hoe dit kan worden afgebakend, wat de belangrijkste 

terminologie is en wat de moeilijkheden, valkuilen en uitdagingen 

zijn, zowel voor onderzoek als voor beleid, en dit voor België en 

Nederland. In de middag komen cases aan bod en worden concrete 

voorbeelden gegeven van initiatieven waartoe evidence‑based 

beleidsvoering aanleiding heeft gegeven. Hier worden best practices 

aangereikt die voor politie bijzonder belangrijk zijn.

Sprekers zijn onder anderen Brice de Ruyver (Universiteit Gent), 

Christianne de Poot (WODC; HvA/Politieacademie), Eveline de 

Wree (Universiteit Gent), Eddy Balemans (Korpschef Antwerpen), 

Henk Ferwerda (Advies‑ en Onderzoeksgroep Beke) en Johan Denolf 

(Directie bestrijding economische en financiële criminaliteit).

Datum: 8 december 2010

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=51

JV_07_10_4.indd   98 15-10-2010   15:07:12



99Congresagenda

Forensische psychologie en psychiatrie
Op deze studiedag staat de gedragskundige contra‑expertise in 

het strafproces centraal. Er wordt binnen de rechtspraak steeds 

meer waarde gehecht aan contra‑expertise, of op zijn minst second 

opinions. Daarbij speelt op de achtergrond ook de (Europese) 

rechtspraak over het recht op tegenonderzoek een rol. In de verte 

schemert hier ook de gedachte dat de ‘markt’ van de forensische 

expertise ook bij de gedragskundige disciplines een ‘vrije’ zou moe‑

ten zijn, net zoals bijvoorbeeld bij – meer op de bewijsvraag gerichte 

– vakgebieden als het forensisch DNA‑onderzoek. Vanuit de discipli‑

nes zelf wordt steeds meer nadruk gelegd op standaardisering in het 

licht van kwaliteitsbevordering en ‑bewaking, maar ook met het oog 

op kostenbeheersing. Sprekers op deze dag zijn onder anderen 

H.J.C. van Marle (Erasmus Universiteit) en J.A.C. van Voorhout 

(raadsheer Gerechtshof Arnhem).

Datum: 15 december 2010

Locatie: Bunnik, Hotel Postillion

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

(In)tolerantie in grootstedelijke context (call for papers)
De Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC) roept op abstracts 

in te dienen voor een bijdrage aan het derde Criminologisch Forum. 

’s Ochtends zullen enkele keynote speakers optreden. De sessies 

tijdens de lunch en in de middag zijn divers. Tijdens de lunchpauze 

kunnen onderzoekers een poster met hun work in progress pre‑

senteren. In de middag is er ruimte voor presentaties over zowel 

tussentijdse als eindresultaten van onderzoek.

Datum: 11 februari 2011

Locatie: Vrije Universiteit Brussel

Informatie en aanmelding: www.gofs.ugent.be/vvc
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WODC: website en rapporten

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 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– 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;

– 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 Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits‑

vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts‑

pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemde lingen, 

burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal 

recht. De geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑
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thesaurus. De gedrukte versie van de Justitiethesaurus is in 

beperkte mate beschikbaar. De digitale versie (pdf) is te vinden 

op de WODC‑website (www.wodc.nl). De oorspronkelijke WODC‑

thesaurus staat daar eveneens onder 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@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑

zoeksresultaten 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 Factsheets sinds 2007.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Onderzoek en Beleid (O&B)

Wijkhuijs, L.J.J., R.P.W. 
 Jennissen
Arbeidsmigratie naar Nederland: 

de invloed van gender en gezin

2010, O&B 286

Aebi, M.F., B. Aubusson 

de Cavarlay, G. Barclay, 

B. Gruszczyńska, S. Harren-

dorf, M. Heiskanen, V. 

Hysi, V. Jaquier, J.-M. Jehle, 

M. Killias, O. Shostko, P. Smit, 

R. Þórisdóttir

European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), R.J.J. 
Eshuis (WODC), N.E. de Heer‑
de Lange (CBS) (eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en samen-

hangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283

Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering en 

resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Poot, C.J. de, A. Sonnen‑
schein, m.m.v. M.R.J. Soudijn, 
J.G.M. Bijen, M.W. Verkuylen
Jihadistisch terrorisme in 

Nederland; een beschrijving 

op basis van afgesloten 

opsporingsonderzoeken

2009, O&B 281

Jong, P.O. de, S.E. Zijlstra, 
m.m.v. F.J. van Ommeren, 
A.R. Neerhof, F.A. de Lange
Wikken, wegen en (toch) 

wetgeven; een onderzoek naar de 

hiërarchie en omvang van 

wetgeving in vijf Europese landen

2009, O&B 280

Kalidien, S.N., A.Th.J. Eggen 
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neurobiologisch onderzoek en 
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naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268

Klein Haarhuis, C.M., 
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tionaal perspectief
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D.L. Alberda
De predictieve validiteit van de 

Recidive Inschattingsschalen 

(RISc)

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑12

Kaal (WODC), H.J., M.M.J. van 
Ooyen‑Houben (WODC), 
S. Ganpat (IVO), E. Wits (IVO)
Een complex probleem; passende 

zorg voor verslaafde justitiabelen 
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