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5

Voorwoord

In 1985 werd voor het eerst op nationaal niveau een ambitieus 

kabinetsplan opgesteld om de criminaliteit te bestrijden. Dit plan, 

Samenleving en Criminaliteit, brak een lans voor  preventie. 

Het  uitgangspunt was dat criminaliteit niet meer alleen door 

politie en justitie bestreden kon worden. De titel Samenleving en 

Criminaliteit bracht tot uitdrukking dat de aanpak van criminaliteit 

een zaak voor de samenleving als geheel was geworden. Burgers, 

bedrijven, maatschappelijke instellingen zouden alle dienen bij te 

dragen aan de preventie van criminaliteit: beter hang‑ en sluitwerk, 

meer toezicht, enzovoort.

Voor de zware georganiseerde criminaliteit werd echter een uit‑

zondering gemaakt. Voor de bestrijding hiervan zou preventie 

tekortschieten en was een primair strafrechtelijke aanpak de 

aangewezen weg. Ruim 25 jaar later wordt er over de mogelijk heden 

van preventie van georganiseerde criminaliteit veel positiever 

gedacht. Naast de strafrechtelijke aanpak is er vooral door lokale 

overheidsbesturen veel energie gestoken in de preventie van 

georganiseerde misdaad. Deze ‘bestuurlijke aanpak’ is tegenwoor‑

dig niet louter preventief. Het overheidsbestuur heeft nu ook de 

middelen om repressief op te treden bij vermoedens van georgani‑

seerde misdaad. De mogelijkheden voor bestuurlijke preventie zijn 

bijna onbegrensd, en niet alleen overheden, maar ook bedrijven, 

dienstverleners en andere maatschappelijke instellingen zien goede 

mogelijkheden om te voorkomen dat zij ongewild georganiseerde 

misdaad faciliteren.

Niemand hoeft tegenwoordig te worden overtuigd van de noodzaak 

om ook preventief te reageren op georganiseerde criminaliteit. 

Maar wat behelzen die mogelijkheden van preventie precies, en op 

basis van welke ‘theorie’ mag worden verwacht dat preventie een 

effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit? In dit themanummer worden deze vragen aan de orde 

gesteld, steeds aan de hand van concrete, uiteenlopende vormen 

van georganiseerde misdaad.

In het openingsartikel gaat Spapens in op de analyse van logistieke 

processen in de criminele bedrijfsprocessen. Met verwijzing naar 

het standaardwerk Logistik der organisierten Kriminalität van 
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Sieber en Bögel (1993) stelt hij dat criminele activiteiten, zoals het 

verhandelen van wiet of het plegen van bankovervallen, kunnen 

worden onderverdeeld in een logistiek stappenplan. Welke stap‑

pen moet een bankovervaller zetten om een overval uit te voeren? 

Een dergelijke logistieke benadering kan aanwijzingen geven 

over de manier waarop het bedrijfsproces kan worden verstoord. 

In Nederland maakt tegenwoordig het ‘barrièremodel’ furore, dat 

sterk geïnspireerd is op de logistieke analyse van Sieber en Bögel. 

Ook in het barrièremodel worden de diverse stappen of schakels van 

het bedrijfsproces onderscheiden, maar tevens wordt aangegeven 

welke partijen (overheid, burgers, bedrijfsleven) daartegen concrete 

drempels kunnen opwerpen. Spapens past in zijn artikel deze 

logistieke analyse toe op xtc‑productie en georganiseerde wietteelt. 

Uit deze vergelijking wordt duidelijk dat de aangrijpingspunten in 

het logistieke proces in het geval van wietteelt beperkter zijn dan 

bij xtc‑productie. Bij xtc speelt de beschikbaarheid van essentiële 

grondstoffen een cruciale rol. Wie een dam weet op te werpen 

tegen de beschikbaarheid van deze chemische stoffen, levert een 

effectieve preventieve bijdrage aan xtc‑productie. Bij wietteelt is 

het productieproces veel ‘democratischer’ en zijn de interventie‑

mogelijkheden beperkter.

Van Gestel en Verhoeven doen verslag van hun evaluatie onderzoek 

naar de Sneep‑zaak. Sneep is de codenaam van een groot 

op sporingsonderzoek naar mensenhandel en geldt als hét voorbeeld 

van de toepassing van het barrièremodel. In het Sneep‑onderzoek 

werd naast het strafrechtelijk onderzoek dat gericht was op de 

bewijsvoering van strafbare feiten ook veel aandacht besteed aan 

de bijdrage die andere partijen (gemeente, Belastingdienst) zouden 

kunnen spelen bij de preventie van mensenhandel. Deze partijen 

zouden actie kunnen ondernemen tegen degenen die de mensen‑

handel bewust of onbewust faciliteerden. Van Gestel en Verhoeven 

constateren dat het barrièremodel weliswaar partijen bij elkaar 

brengt, maar dat samenwerking tussen die partijen, bijvoorbeeld 

in de vorm van het delen van informatie en het beschikbaar stel‑

len van menskracht, een moeizame aangelegenheid is. Preventie 

veronderstelt een ‘integrale aanpak’ en ‘programmatisch’ werken, 

en dat komt dus altijd neer op samenwerking tussen partijen met 

uiteenlopende belangen en bevoegdheden. Het realiseren van goede 

samenwerking is echter geen sinecure, zo is de les uit de bijdrage 

van Van Gestel en Verhoeven.
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7Voorwoord

Soudijn borduurt verder op het thema van de ‘facilitators’, dat zijn 

personen die door hun kennis, aanzien of bevoegdheden door cri‑

minelen worden ingeschakeld. In zijn bijdrage gaat het over ‘finan‑

ciële facilitators’ die een rol spelen in onder meer het weg sluizen of 

wisselen van uit misdaad verkregen contant geld, of die met behulp 

van valse facturen en valse documenten een ‘papieren werkelijk‑

heid’ kunnen construeren waardoor het lijkt dat misdaadgeld 

een legale herkomst heeft. Voorbeelden van dergelijke  financiële 

facilitators zijn ondergrondse bankiers, geldkoeriers, boek houders 

of notarissen. Niet iedere facilitator weet of wil weten dat er van 

zijn diensten misbruik wordt gemaakt, soms is er sprake van 

on bewuste en ongewilde betrokkenheid. Met een beroep op Clarkes 

preventiemodel stelt Soudijn dat het een goede preventiestrategie 

is om te proberen het bewustzijn van facilitators te verhogen, en 

in het bijzonder hun ook ‘uitvluchten’ uit handen te slaan. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen gebeuren door duidelijke regels en restricties 

op te leggen aan financiële dienstverleners. Ook zouden concrete 

voorbeelden van het faciliteren van de misdaad door financiële 

dienstverleners breed moeten worden uitgemeten in de bericht‑

geving door het Openbaar Ministerie.

Ook Savona liet zich inspireren door Clarkes theorie over situatio‑

nele misdaadpreventie en het daarop gebaseerde preventiemodel. 

Het bijzondere van de bijdrage is dat Savona een casus kiest uit 

de ‘hard core’ van de georganiseerde criminaliteit. Het gaat om 

de rol die de Siciliaanse maffia in Zuid‑Italië speelt in openbare 

aan bestedingen van bouwwerken. De auteur, geboren in Sicilië en 

hoogleraar in Milaan, maakt duidelijk dat het belangrijk is om de 

infiltraties van de maffia in openbare aanbestedingen volgens het 

model van de ‘crime scripts’ te ontleden. Op basis van een goed 

‘crime script’ kunnen interventiemogelijkheden worden ontwikkeld 

die het bijvoorbeeld moeilijker, riskanter of minder lonend maken 

voor criminelen om in openbare aanbestedingen te infiltreren. 

Veel zal afhangen van de vraag of de aanbestedingswetgeving in de 

termen van Clarkes preventiemodel ‘crime proof’ is.

De bijdrage van Maljaars is onbedoeld een fraaie illustratie van wat 

er kan gebeuren als regelmakers geen oog hebben voor de crimino‑

gene gevolgen van hun regels. In 2005 startte het systeem van CO2‑

emissiehandel, waardoor een markt werd gecreëerd om de industrie 

te stimuleren haar CO2‑uitstoot te verminderen. De regeling was 

primair gericht op milieuwinst, maar allerminst ‘crime proof’. 
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De regeling veroorzaakte daardoor veel criminaliteit, zoals btw‑

fraude, hacking en identiteitsfraude. Volgens de auteur, werkzaam 

bij de Nederlandse Emissieautoriteit, zou de regelgever ‘proactiever’ 

moeten worden in het nemen van maatregelen. De regelmaker zou 

de crimineel een stap voor moeten zijn door zich van tevoren te 

bezinnen op de mogelijke vormen van misbruik die uit regelingen 

kunnen voortvloeien. In plaats van crime scripts zouden bij wijze 

van spreken crime scenario’s kunnen worden ontworpen ter voor‑

koming van strafbare feiten.

Weenink voert ook in zijn bijdrage het belang van ‘proactief’ hande‑

len aan. Hij illustreert aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 

hoe dit handelen kan bijdragen aan het voorkomen van terrorisme. 

Weenink gaat in op het boek Policing terrorism van Newman en 

Clarke (2008), waarin het situationele‑misdaadpreventieperspectief 

wordt toegepast op het voorkomen van terrorisme, meer specifiek 

op het voorkomen van aanslagen. Volgens Weenink ligt het accent in 

dit boek te veel op het verstoren van de logistiek van dergelijke ter‑

roristische operaties. De preventie is daadgericht, terwijl er volgens 

de auteur juist bij de preventie van terrorisme vele mogelijkheden 

bestaan om dadergericht te opereren. De recherche heeft bijvoor‑

beeld soms al in een heel vroeg stadium de mogelijkheid tegen 

personen op te treden. De auteur geeft hiervan enkele voorbeelden 

uit de praktijk.

Berghuis en De Waard stellen in hun bijdrage dat er bij preventie van 

georganiseerde criminaliteit op de achtergrond altijd sprake is van 

een maatschappelijke belangenafweging. Met verschillende voor‑

beelden lichten zij toe dat preventie niet louter voorstanders kent, 

maar ook regelrechte tegenstanders en partijen waarbij de prioriteit 

niet op het vlak van de misdaadbestrijding ligt. Een belangrijke 

reden waarom preventie niet van de grond komt, is dat preventie‑

belangen onvoldoende worden meegewogen in het besluitvormings‑

proces. In het verlengde hiervan wijzen de auteurs op initiatieven 

zoals de preventieve doorlichting van bepaalde kwetsbare sectoren 

en criminaliteitsrisicoanalyses.

Voorbeelden van criminaliteitsrisicoanalyses komen ook aan bod 

in het laatste artikel van Vander Beken. In zijn bijdrage schetst hij 

de ontwikkeling van vrij abstracte, theoretische kwetsbaarheids‑

analyses naar meer empirisch gerichte benaderingen, waarbij 

wordt uitgegaan van wat er daadwerkelijk in bepaalde economische 

sectoren gebeurt en wat er op de werkvloer als  kwetsbaarheid 
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9Voorwoord

wordt benoemd. Hij licht dit toe aan de hand van onderzoek 

naar de kwetsbaarheid van de transportsector en de horeca voor 

criminaliteit.

Preventie begint dus in zekere zin met het zichtbaar maken van 

de gelegenheden voor criminaliteit en de barrières die hiertegen 

kunnen worden opgeworpen. Maar minstens zo belangrijk is het 

om te beseffen dat niet alle partijen misdaadpreventie als hoogste 

prioriteit hebben. Bij de bestrijding en preventie van georganiseerde 

criminaliteit geldt dit niet alleen voor maatschappelijke partijen, 

maar ook voor samenwerkende overheidsdiensten. Het realiseren 

van preventie en van goede samenwerking spreekt daarom aller‑

minst vanzelf.

H.G. van de Bunt

E.R. Kleemans*
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Barrières opwerpen voor 
criminele bedrijfsprocessen

A.C.M. Spapens*

De gedachte dat er parallellen zijn te trekken tussen groeperingen 

die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit en onder‑

nemingen die bedrijfsprocessen uitvoeren, is verre van nieuw. Al in 

de jaren twintig van de vorige eeuw maakten criminologen van de 

zogenoemde Chicago School een dergelijke vergelijking. Toen in de 

jaren zestig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten het vraagstuk 

van georganiseerde criminaliteit steeds hoger op de agenda kwam, 

werd eveneens al snel gedacht in termen van criminal enterprises. 

De kopstukken van misdaadsyndicaten werden vergeleken met op 

winstmaximalisatie gerichte ‘entrepreneurs’, waarvan de ‘misdaad‑

ondernemingen’ alleen afweken van gewone bedrijven omdat ze 

zich toevallig bezighielden met illegale activiteiten (Wiebrens en 

Roëll, 1988). Zelfs dat laatste kenmerk viel niet altijd even scherp af 

te bakenen: er zijn immers genoeg aan de buitenzijde respectabel 

ogende firma’s die strafbare feiten plegen en, andersom, criminelen 

die er, al dan niet via tussenpersonen van onbesproken gedrag, ook 

een legale nering op nahouden.

Wanneer misdaadgroepen worden vergeleken met bedrijven, is 

het maar een kleine stap om hun activiteiten te beschouwen als 

bedrijfsprocessen. Toch hebben criminologen daar lange tijd weinig 

belangstelling voor getoond. In de wetenschappelijke discussie 

werd de vraag hoe misdadigers tot in de finesses hun activiteiten 

uitvoerden, vanuit theoretisch oogpunt, minder relevant ge vonden. 

Aangezien criminelen tal van mogelijkheden hadden om hun 

bedrijfsprocessen concreet in te vullen, was de voorspellende 

waarde bovendien gering. Het debat draaide in plaats daarvan 

vooral om de vraag wat nu eigenlijk de verschijningsvorm van 

ge organiseerde misdaad was, en of de (veronderstelde) Amerikaanse 

en Italiaanse varianten bijvoorbeeld ook elders, zoals in Nederland, 

*	 Dr.	Toine	Spapens	is	als	senior	onderzoeker	verbonden	aan	de	Faculteit	Rechts
wetenschappen	van	de	Universiteit	van	Tilburg.	Hij	is	tevens	lector	milieucriminaliteit	
aan	de	Politieacademie	te	Apeldoorn.
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11Barrières opwerpen

voorkwamen (zie bijvoorbeeld Albini, 1971; McIntosh, 1975; Reuter, 

1983; Van Duyne, Kouwenberg e.a., 1990).

Pas in 1993 verscheen een boek waarin de bedrijfskenmerken van 

vier misdaadvormen systematisch werden doorgelicht, namelijk 

heling van gestolen voertuigen, uitbuiting van vrouwen voor 

prostitutiedoeleinden, mensenhandel en exploitatie van illegale 

casino’s. Deze studie, toepasselijk getiteld Logistik der organisierten 

Kriminalität, werd uitgevoerd door de wetenschappers Ulrich Sieber 

en Marion Bögel, in opdracht van het Duitse Bundeskriminalamt 

(Sieber en Bögel, 1993).

Het is niet verwonderlijk dat de opdracht tot het onderzoek van een 

opsporingsdienst kwam. De politie is immers juist geïnteresseerd 

in de uitvoeringsaspecten van illegale activiteiten en het kunnen 

aanpakken daarvan. Een analyse van het bedrijfsproces biedt in dat 

verband een handzaam vertrekpunt. Aan de hand van het logistieke 

proces kan zichtbaar worden gemaakt wat de uitvoering van een 

illegale activiteit allemaal vraagt aan hulpmiddelen, welke expertise 

nodig is en wie daarover beschikt. Idealiter maakt een logistieke 

analyse ook inzichtelijk waar het bedrijfsproces het best kan worden 

verstoord. Van deze kennis kan niet alleen operationeel gebruik 

worden gemaakt in concrete opsporingsonderzoeken, maar ook om 

op beleidsmatig niveau maatregelen te treffen.

Logistieke analyses worden in de praktijk dan ook enerzijds opera‑

tioneel toegepast om de activiteiten van een criminele groepering 

te ordenen, witte vlekken in de beschikbare informatie zichtbaar 

te maken en, niet in de laatste plaats, na te gaan of er, behalve door 

middel van gangbaar recherchewerk, wellicht ook andere invals‑

hoeken zijn om de activiteiten van die specifieke criminele groep te 

verstoren.

Anderzijds, en dat is in de praktijk ook het meest belangrijke toe‑

passingsgebied, worden logistieke analyses gebruikt ten behoeve 

van strategische analyses. Hier is het doel niet alleen de opsporing 

behulpzaam te zijn, maar ook om na te gaan of wellicht andere over‑

heidsinstanties of private partijen een rol zouden kunnen spelen bij 

het beteugelen van die specifieke vorm van criminaliteit, zowel in 

repressieve als in preventieve zin.

Navolgend wordt om te beginnen beschreven hoe de logistiek 

van criminele bedrijfsprocessen kan worden geanalyseerd. Ver‑

volgens komt de toepassing van logistieke analyse in twee concrete 

Nederlandse voorbeelden aan de orde: de productie van xtc, en de 
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 wietteelt. Daarmee zal tevens worden geïllustreerd dat een logistieke 

benadering zeker niet als het ei van Columbus moet worden gezien.

Criminele bedrijfsprocessen in logistieke termen

Het basisprincipe van een analyse van een bedrijfsproces is betrek‑

kelijk eenvoudig. Een illegale activiteit wordt onderverdeeld in een 

aantal stappen, waarna wordt bekeken hoe deze worden uitgevoerd. 

Een bankovervaller, bijvoorbeeld, heeft om te beginnen informatie 

nodig omtrent interessante objecten en de beveiligingssituatie ter 

plekke, één of meer (gestolen) voertuigen, één of meer vuurwapens 

en eventueel hulpmiddelen ter vermomming. De aanschaf van 

hulpmiddelen kan een zekere hoeveelheid investeringsgeld vragen, 

en wanneer de buit groot is, moet het gestolen geld eventueel ook 

worden witgewassen.

Dit simpele stappenplan kan nader worden uitgewerkt door ook de 

ondersteunende processen te bekijken, zoals hoe de toelevering van 

voorinformatie verloopt, de levering van de vuurwapens of de dief‑

stal van (vlucht)voertuigen. Desgewenst kunnen ook de benodigde 

vaardigheden worden toegevoegd: over welke competenties moet 

een bankovervaller beschikken en hoe heeft hij die kennis en vaar‑

digheden opgedaan? Wellicht wordt in een groep gewerkt waarin 

uiteenlopende competenties voorhanden moeten zijn, zoals die van 

uitkijk, bestuurder van een vluchtauto of witwasser. In het geval 

van gecoördineerde samenwerking kan ook de interne organisatie 

van de groep onder de loep worden genomen: hoe wordt informatie 

uitgewisseld, hoe worden de voorbereidingen afgeschermd, hoe 

wordt de verdeling van de buit geregeld, enzovoort.

In de bedrijfskundige literatuur worden logistieke processen 

in de regel opgedeeld in een goederenstroom, een geldstroom 

en een informatiestroom, die in samenhang moeten worden 

georganiseerd. In politiële of criminologische analyses van 

bedrijfs processen wordt dat verschil doorgaans niet gemaakt en 

de informatiestroom vrijwel altijd buiten beschouwing gelaten. 

De geldstroom wordt alleen meegenomen voor zover daarbij externe 

partijen een rol  spelen, zoals witwassers of financiële instellingen. 

Dit verschil in benadering is ook verklaarbaar. Het doel van bedrijfs‑

kundigen is immers optimalisering van het bedrijfsproces, terwijl 

 opsporingsinstanties primair geïnteresseerd zijn in mogelijkheden 
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tot verstoring. De interne geldstroom en informatiestroom zijn 

vanuit dat oogpunt minder interessant, omdat er niet of nauwelijks 

mogelijkheden zijn om daarin te interveniëren.

Sieber en Bögel maakten bij hun analyse van criminele logistiek een 

onderverdeling in vier deelprocessen. Het eerste is de verwervings‑

logistiek (Beschaffungslogistik). Dit betreft het bijeenbrengen van 

het nodige kapitaal, hulpmiddelen en arbeidskracht. Het tweede 

deelproces is de productielogistiek (Herstellungslogistik). Daarbij 

gaat het om alle handelingen die nodig zijn voor de vervaardiging 

van het illegale product. In het derde deelproces staat de afzet 

(Absatzlogistik) centraal. Dit heeft betrekking op de verkoop van 

kant‑en‑klare producten, alsmede op de herinvestering van de 

opbrengsten in een volgende procescyclus of in andere illegale 

projecten. Tot slot moeten de restproducten worden afgevoerd en de 

financiële opbrengsten geschikt worden gemaakt voor consumptie 

of voor investering in de bovenwereld door middel van witwassen. 

Dit vierde deelproces wordt Entsorgungslogistik genoemd.

Het idee om een analyse van logistieke processen te gebruiken ten 

behoeve van de aanpak van georganiseerde criminaliteit waaide 

vrij snel over naar Nederland. Cyrille Fijnaut introduceerde de 

gedachte halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw bij het 

toenmalige Kernteam Zuid‑Nederland, waar ze werd uitgewerkt in 

het zogenoemde ‘rastermodel’ (Van Gestel, 1999). Dit model nam 

de vier stappen van Sieber en Bögel als vertrekpunt, maar koppelde 

daaraan ook randvoorwaarden, zoals de noodzaak dekmantel‑

bedrijven op te zetten, dienstverleners in de onder‑ of bovenwereld 

in te schakelen of functionarissen van overheidsdiensten of private 

partijen, zoals banken, te corrumperen. Hoewel dit model door 

sommige rechercheurs enthousiast werd ontvangen en gebruikt, 

konden andere – en overigens ook officieren van justitie – er minder 

goed mee uit de voeten. Enerzijds was het rastermodel tamelijk 

complex, terwijl anderzijds ook de neiging bestond om te kiezen 

voor het traditionele ‘tappen en volgen’ (afluisteren van telefoons en 

stelselmatige observatie). Daarvoor was een gedetailleerde logis‑

tieke analyse vanzelfsprekend niet nodig.

Behalve in operationele opsporingsonderzoeken worden logistieke 

analyses ook toegepast ten behoeve van zogenoemde fenomeen‑

onderzoeken en criminaliteitsbeelden (zie bijvoorbeeld Moerland 

en Boerman, 1998; Huisman, Huikeshoven e.a., 2003; Spapens en 

Bruinsma, 2004). Een thans veel gebruikt logistiek analysemodel is 
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het barrièremodel, dat omstreeks 2004 door de Sociale Inlichtingen‑ 

en Opsporingsdienst (SIOD) werd ontwikkeld, in eerste instantie 

ten aanzien van georganiseerde illegale arbeid. Dit model beperkt 

zich tot de beïnvloedbare delen van de goederen‑ en geldstromen en 

maakt inzichtelijk welke partijen – zowel overheid als privaat – con‑

creet drempels kunnen opwerpen. Het barrièremodel is sindsdien 

ook aan een gestage opmars begonnen binnen de Nederlandse 

politie. In 2008 heeft het ook in het Programma Versterking Aanpak 

Georganiseerde Misdaad een prominente plaats gekregen.

Navolgend komen twee concrete voorbeelden aan de orde waarin 

door middel van een analyse van bedrijfsprocessen is geprobeerd 

over een breed front barrières op te werpen tegen illegale activi‑

teiten die zich in Nederland voordoen. De eerste casus betreft xtc‑

productie en het tweede voorbeeld de georganiseerde wietteelt.

Xtc‑productie in Nederland

In Nederland ontwikkelde de grootschalige illegale productie van 

de partydrug xtc zich vanaf het begin van de jaren negentig van de 

vorige eeuw in snel tempo tot een substantiële illegale activiteit 

(Spapens, 2006). Aangezien de pillen ook op grote schaal naar het 

buitenland werden geëxporteerd, nam de druk op de Nederlandse 

autoriteiten om deze vorm van misdaad te bestrijden vanaf de twee‑

de helft van de jaren negentig steeds verder toe. Dit leidde in 1997 tot 

de oprichting van de Unit Synthetische Drugs (USD), die uiteindelijk 

zo’n 45 rechercheurs zou tellen. In 2001 volgde nog een vijftal spe‑

ciale XTC‑teams.1 Behalve versterking van de opsporing werden ook 

de mogelijkheden om het productieproces op andere manieren te 

verstoren in ogenschouw genomen, waarbij het bedrijfsproces van 

xtc‑productie als vertrekpunt werd genomen. De fabricage van deze 

synthetische drug vergt een relatief ingewikkeld logistiek proces, 

waarin de volgende stappen kunnen worden onderscheiden:

1. verzorgen van een productielocatie en productiemiddelen:

a. verzorgen van een productieruimte;

b. verzorgen van standaardapparatuur en legale grondstoffen;

c. verzorgen van speciale apparatuur en illegale grondstoffen;

1	 Zowel	de	USD	als	de	XTCteams	zijn	in	2004	opgegaan	in	de	Nationale	Recherche.
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2. inrichten van het laboratorium:

a. verzorgen van het transport van de apparatuur en grondstoffen;

b. installatie van de apparatuur;

3. uitvoeren van het productieproces:

a. uitvoeren van de verschillende productiestappen;

b. verwijderen van afvalstoffen;

4. verhandeling van (groothandels)hoeveelheden eindproduct;

5. transport en distributie van (groothandels)hoeveelheden eind‑

product.

Specifiek voor het productieproces, en tegelijkertijd ook cruciaal 

voor de uitvoering ervan, is de behoefte aan bepaalde, deels alleen 

illegaal verkrijgbare, grondstoffen en aan speciale apparatuur 

die niet in de winkel te koop is. Deze onderdelen boden dan ook 

aanknopingspunten voor interventie, temeer ook omdat ze maar 

door een beperkt aantal facilitators werden geleverd, van wie dus 

uiteenlopende criminele groepen afhankelijk waren.

Het eerste aangrijpingspunt waren legaal verkrijgbare chemica‑

liën. Een voorbeeld is methylamine, dat bij het syntheseproces 

van MDMA, de werkzame stof in xtc, een rol speelt. Andere 

reguliere grondstoffen worden gebruikt bij de tablettering, zoals 

 magnesiumstearaat en microcellulose. Deze stoffen kennen 

ook allerlei legale toepassingen, en zijn om die reden gewoon in 

de groothandel verkrijgbaar. Dat neemt echter niet weg dat de 

ge bruikersmarkt soms maar klein is en de leveranciers en af nemers 

elkaar zeer goed kennen. Wanneer opeens een nieuwe speler 

verschijnt of een bekende groothandelaar of eindgebruiker zonder 

duidelijke verklaring substantieel meer bestellingen gaat doen, 

roept dat direct gefronste wenkbrauwen op.

Dat was ook het geval toen eind jaren negentig een in Zuid‑

Nederland gevestigde kleine handelaar in technische gassen steeds 

grotere bestellingen ging doen van onder andere methylamine. 

Dit werd in de branche zo verdacht gevonden dat sommige toe‑

leveranciers al uit zichzelf besloten niet langer zaken te doen met 

deze afnemer. In 2000 verrichtte de USD een kortstondig onderzoek, 

dat uitwees dat de firma op basis van contante betaling goederen 

leverde aan afnemers die valse personalia opgaven, namen van 

gefingeerde bedrijven of van bestaande firma’s die niets van de 

bestellingen afwisten. In slechts enkele dagen tijd werden door 

middel van cameraobservatie en telefoontaps meer dan tien ‘goede 

bekenden’ uit het xtc‑netwerk gezien of gehoord, terwijl zij het 
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bedrijf bezochten of belden met de zaakvoerder, waardoor ook 

 actuele informatie over hun bezigheden werd verkregen. Het onder‑

zoek kon bovendien snel worden afgerond, omdat de directeur van 

het bedrijf nauwelijks afschermingsmaatregelen nam: hij vond dat 

hij niets illegaals deed.

Het onderzoek naar deze cruciale schakel in het bedrijfsproces 

leverde niet alleen aanknopingspunten op voor nieuwe opsporings‑

onderzoeken, maar ook voor preventieve maatregelen. In concreto 

werden afspraken gemaakt met de Nederlandse chemiebranche 

om ongebruikelijke leveringen van chemicaliën die konden worden 

gebruikt voor de vervaardiging van synthetische drugs, voortaan 

actief te melden.2

Een tweede zwakke schakel in het logistieke proces waren de leve‑

ranciers van de apparatuur die niet in de handel verkrijgbaar was, 

en dan vooral de leveranciers van reactievaten voor de synthese 

van MDMA. Het vervaardigen van goede reactievaten vereiste een 

zekere kundigheid waarover niet al te veel personen beschikten. 

Slechts één bedreven knutselaar bleek een groot deel van de markt 

te bedienen. ‘Zijn’ reactievaten doken in de loop der tijd op in 

tientallen opgerolde xtc‑laboratoria. In 2002 maakte een eveneens 

kortstondig opsporingsonderzoek een eind aan deze praktijken.

Het derde belangrijke doelwit van de USD waren de toeleveranciers 

van piperonylmethylketon, oftewel PMK, een essentiële illegale 

grondstof. De organische basis hiervoor is de sassafrasplant, die 

vooral in de Chinese volksrepubliek wordt geteeld. Hieruit wordt 

sassafrasolie gewonnen, die verder wordt verwerkt tot safrol 

en daarna tot PMK. PMK staat op de lijst van verboden drugs‑

precursoren die is opgesteld door de Verenigde Naties en mag op 

grond daarvan niet worden verhandeld. Bovendien wordt PMK niet 

of nauwelijks nog gebruikt in de reguliere industrie.

De illegale import van PMK vanuit China bleek het werk van 

een betrekkelijk klein aantal criminele groeperingen, waarin 

veelal in ons land woonachtige Chinezen de hoofdrol speelden. 

De op sporingsinstanties sloegen een belangrijke slag in 2004 en 

2005 met de aanhouding van een netwerk dat op grote schaal 

PMK naar Nederland haalde. Het ging om zendingen van enkele 

2	 Voor	sommige	typen	chemicaliën	gold	al	een	meldplicht	op	grond	van	de	Wet	voor
koming	misbruik	chemicaliën,	maar	voor	andere	grondstoffen	niet.
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 duizenden liters per keer, die in de regel waren verborgen in con‑

tainers met voedingsmiddelen.3 In één geval ging het bijvoorbeeld 

om een zending van flessen sojasaus, waarin de PMK‑flessen een 

afwijkende kleur dop hadden.

Ook in preventieve zin nam de Nederlandse overheid echter 

initiatieven. Al op 29 april 1999 werd besloten tot het instellen van 

een Nationale Coördinatiecommissie Precursoren. Deze kreeg de 

taakopdracht een eenvormig beleid te formuleren en de Neder‑

landse inbreng in de verschillende internationale bijeenkomsten op 

elkaar af te stemmen. Mede als gevolg van diplomatiek werk op de 

achtergrond ontstond in China langzamerhand het klimaat om de 

vervaardiging van PMK door reguliere chemiebedrijven, die tot dan 

toe oogluikend werd toegestaan, daadwerkelijk aan te gaan pakken. 

Ook deze interventie bij de bron leidde tot een zeer substantiële 

afname van de toevoer van PMK en een merkbare dip in de produc‑

tie: in 2005 en 2006 werden amper nog xtc‑laboratoria aangetroffen.

De xtc‑casus biedt dus een aantal voorbeelden van effectieve 

ingrepen in kwetsbare onderdelen van een crimineel bedrijfsproces. 

Vanzelfsprekend echter hebben ook werkende maatregelen geen 

eeuwigheidswaarde. Toen het in Nederland zelf moeilijker werd 

om legale chemicaliën te verkrijgen, gingen de xtc‑producenten ze 

bijvoorbeeld in België of Duitsland aanschaffen. Andere handige 

jongens zijn reactievaten gaan bouwen, hoewel er van één hof‑

leverancier geen sprake meer is. Ook voor PMK werden uiteindelijk 

andere leveranciers gevonden, hoewel de stof nog altijd schaars lijkt 

te zijn, of werd de toevlucht genomen tot safrol.

Wietteelt

Vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw ont‑

stond in Nederland een nieuwe belangrijke illegale activiteit, de 

inpandige wietteelt. In de loop der tijd werd nederwiet ook steeds 

belangrijker handelswaar voor het traditionele misdaadmilieu 

(Spapens, Van de Bunt e.a., 2007). Deze ontwikkeling werd al rond 

de eeuwwisseling gesignaleerd, niet alleen door de politie, maar 

3	 Onder	ideale	omstandigheden	is	1	liter	PMK	goed	voor	1	kilo	MDMApoeder,	waaruit	
10.00012.500	pillen	kunnen	worden	gemaakt.
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ook door criminologen als Bovenkerk (2001). Het duurde echter lang 

voordat die urgentie ook in beleid werd vertaald. Pas in 2004 stuurde 

de toenmalige minister van Justitie Donner zijn Cannabisbrief naar 

de Tweede Kamer, waarin een verscherpte aanpak van wietteelt 

werd aangekondigd. In september 2008 volgde de oprichting van de 

Task Force Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Deze heeft vooral 

tot taak om de voor de aanpak van wietteelt relevante partijen 

bewust te maken van het probleem, en daarnaast ook om nieuwe 

‘slimme’ methoden te bedenken om de productie tegen te gaan. 

De Task Force doet zelf echter geen opsporingsonderzoeken.

Om de mogelijkheden om wietteelt integraal aan te pakken 

systematisch in kaart te brengen maakt de Task Force gebruik van 

het barrièremodel. Het logistieke proces van wietteelt is daartoe 

op gedeeld in zeven stappen: het verwerven van een locatie, het 

inrichten van een locatie, de aanschaf van kweekmateriaal, het 

kweken zelf, het oogsten, het afzetten van het eindproduct en het 

gebruik van de (financiële) opbrengst. Daarbij worden barrières 

onderscheiden zoals het verwerven van panden, het vinden van 

 personen met de benodigde kennis of het aanschaffen van mate‑

rialen. Vervolgens wordt getracht maatregelen te nemen die de 

drempels die een wietkweker moet overwinnen, verhogen. Dat blijkt 

echter nog niet zo gemakkelijk. Navolgend worden enkele voorbeel‑

den beschreven.

Een eerste mogelijkheid om wietteelt te bemoeilijken is het ver‑

minderen van het aanbod van kweekruimte, door de risico’s voor de 

telers te verhogen. In de praktijk staan hennepkwekerijen regel‑

matig in privéwoningen. Het kunnen de bewoners zelf zijn die de 

kwekerij opzetten, maar zij kunnen ook ‘exploitanten’ vragen dit 

voor hen te doen, tegen een deel van de winst. Eén manier om het 

risico te vergroten is de dreiging met huisuitzetting. In sommige 

gemeenten is dan ook met woningbouwcorporaties afgesproken 

dat deze maatregel kan worden genomen tegen huurders die in hun 

huis worden betrapt met een wietkwekerij. Dit bleek inderdaad een 

afschrikkende werking te hebben, maar vanzelfsprekend werden 

eigenaren van koopwoningen er niet door geraakt. Om die reden 

wordt nu dan ook getracht tot overeenstemming te komen met 

financiers van hypotheken, om het contract op te zeggen indien de 

woning voor wietteelt wordt gebruikt. De juridische haalbaarheid 

hiervan is echter nog niet duidelijk.
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Hennepkwekerijen brengen voorts een extra risico op brand met 

zich mee. Er wordt dan ook geprobeerd tot afspraken te komen 

met verzekeringsmaatschappijen om geen schade meer uit te 

keren indien er een kwekerij in de woning aanwezig is. Hoewel de 

ver zekeringsfirma’s hier financieel voordeel bij hebben en er dus 

graag aan meewerken, is thans nog evenmin helder of dit juridisch 

acceptabel is.

Een volgende stap in het logistieke proces waar kan worden 

ge ïntervenieerd, is de toelevering van kweekmaterialen. Daarbij 

spelen zogenoemde growshops een belangrijke rol. Deze verkopen 

onder één dak niet alleen de legale benodigdheden, zoals groei‑

lampen, afzuiginstallaties, plantenbakken en potaarde, vaak zijn 

deze ook vooruitgeschoven posten van criminele organisaties, die 

ter plekke hennepstekken leveren en de oogsten van telers inkopen 

(Spapens, Van de Bunt e.a., 2007). De Task Force ijverde ervoor 

om growshops tenminste onder de Wet bevordering integriteits‑

beoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) te brengen, om 

op die manier exploitanten met criminele banden of een criminele 

achtergrond te weren. Liever nog zag deze zulke winkels helemaal 

verboden, bijvoorbeeld door aan de Opiumwet ook een artikel 

toe te voegen waarin voorbereidingshandelingen in het geval van 

softdrugs strafbaar worden gesteld.4 Minister van Veiligheid en 

Justitie Opstelten kondigde in februari 2011 een wetsvoorstel van die 

strekking aan.

Ondanks deze initiatieven is duidelijk dat de aangrijpingsmogelijk‑

heden in het logistieke proces in het geval van wietteelt aanzienlijk 

beperkter zijn dan bij xtc‑productie. Hier is immers geen sprake 

van cruciale grondstoffen of productiemiddelen die maar door een 

beperkt aantal partijen worden geleverd. Even werd gedacht dat de 

leveranciers van hennepstekken zulke facilitators waren, maar al 

snel was duidelijk dat die zeker niet schaars zijn in het ‘wiet netwerk’. 

En hoewel growshops een belangrijke centrale rol spelen, zijn de 

legale goederen die zij verkopen ook bij bouw markten of tuin‑

centra te verkrijgen, met uitzondering wellicht van de koolstoffilters 

die worden gebruikt om de geuren van de kwekerij te  maskeren. 

4	 Voorbereidingshandelingen	zijn	in	de	Opiumwet	wel	strafbaar	gesteld	als	het	gaat	om	
harddrugs	(Lijst	I).	Op	die	grond	werden	in	de	xtccasus	bijvoorbeeld	de	leveranciers	
van	legale	chemicaliën	aangeklaagd.
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Het sluiten van de growshops maakt het zeker lastiger voor telers 

om de materialen bij elkaar te krijgen, maar niet on mogelijk. Wel zal 

het verdwijnen van zulke winkels tot gevolg hebben dat  beginners 

zonder criminele connecties moeilijker een kwekerij kunnen 

starten. Zij kennen immers (nog) niet de weg naar leveranciers van 

hennepstekken en inkopers van oogsten. Ook beginners hebben 

echter nog alternatieven: hennepzaad is legaal en kan in plaats van 

stekken worden gebruikt, en zij kunnen de oogst nog altijd bij een 

coffeeshop proberen af te zetten.

Tot slot

Deze bijdrage heeft laten zien dat analyse van logistieke processen 

een uitstekend hulpmiddel vormt om systematisch naar illegale 

activiteiten te kijken. Ook kan een dergelijke analyse zichtbaar 

maken welke partijen allemaal een bijdrage kunnen leveren aan een 

betere bestrijding, en idealiter ook preventie, van vormen van zware 

of georganiseerde criminaliteit. Of die mogelijkheden er ook daad‑

werkelijk zijn, hangt in belangrijke mate af van de  karakteristieken 

van het bewuste criminele bedrijfsproces. In het geval van xtc‑ 

productie waren er enkele evidente aangrijpingspunten voor 

preventie, maar bij wietteelt zijn er betrekkelijk weinig ‘slimmig‑

heden’ te verzinnen.

Er kunnen ook kritische kanttekeningen worden geplaatst bij juist 

dat laatste uitgangspunt. Strafrecht mag dan wel terecht worden 

gezien als ultimum remedium, maar dat mag zeker niet zo worden 

uitgelegd dat andere publieke en private partijen eerst tot het 

uiterste moeten worden ingeschakeld alvorens politie en justitie 

überhaupt genegen zijn om in actie te komen. Dat geldt zeker wan‑

neer maatregelen dusdanig ingrijpend zijn in de persoonlijke vrij‑

heid van burgers, dat men zich kan afvragen of ze nog proportioneel 

zijn in vergelijking met het ‘gewoon’ opsporen van strafbare feiten. 

Een voorbeeld is het opzeggen van een hypotheek in geval van een 

wietkwekerij in een koopwoning. Welk recht heeft een geldverstrek‑

ker tot zo’n ingreep als de koper netjes aan zijn financiële verplich‑

tingen voldoet? Is het acceptabel dat de financier zeggenschap 

houdt over het goed dat met de geldlening is aangekocht?

Een integrale aanpak op grond van logistieke analyses moet dan 

ook niet worden gezien als een goed alternatief voor  klassiek 
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 recherchewerk. Dat laatste lijkt bij het Nederlandse politie‑

management soms te veel het geval. Opsporingsonderzoek is ook 

een barrière tegen criminaliteit, en in de praktijk een van de aller‑

belangrijkste. Men mag niet vergeten dat de xtc‑productie in Neder‑

land niet alleen is verminderd als gevolg van preventiemaatregelen 

en het gericht aanpakken van de facilitators, maar ook omdat op 

grote schaal rechercheonderzoek is gedaan naar de criminele 

kopstukken in het ‘pillenmilieu’.5

Tot slot is het goed om nogmaals in herinnering te brengen dat de 

stappen binnen criminele bedrijfsprocessen op zeer veel manieren 

concreet kunnen worden ingevuld. Dat geldt meestal ook voor de 

‘zwakke plekken’ in het bedrijfsproces. Een werkende preventieve 

interventie is dan ook zeker geen panacee. Criminele groepen 

kunnen altijd hun creativiteit aanwenden en nieuwe wegen vinden 

om dat specifieke onderdeel van het bedrijfsproces uit te voeren, en 

blijken dat in de praktijk ook te doen.

5	 Bovendien	liep	de	populariteit	van	xtc	na	de	eeuwwisseling	sterk	terug	en	verloren	
de	Nederlandse	xtcproducenten	de	Amerikaanse	markt	aan	in	Canada	opererende	
Chinese	producenten.	Last	but	not	least	was	er	een	even	lucratieve,	en	in	termen	van	
pakkans	en	strafmaten	veel	minder	risicovolle,	illegale	activiteit	voorhanden:	wietteelt.
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Obstakels voor samenwerking

Bevindingen uit de procesevaluatie van de 
programmatische aanpak mensenhandel

B. van Gestel en M. Verhoeven*

Bij de recente aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland 

wordt het belang benadrukt van interventies die gericht zijn op 

de onderliggende ‘gelegenheidsstructuur’ van misdaad. Veel aan‑

dacht gaat naar beroepen, bedrijven en instanties die criminaliteit 

– bewust of onbewust – op een structurele wijze faciliteren.1 Behalve 

een repressieve aanpak moeten ook structurele drempels worden 

opgeworpen tegen georganiseerde criminaliteit, zo is de gedachte. 

Daarvoor is het nodig dat opsporingsinstanties in sterke mate met 

elkaar en met andere relevante partijen samenwerken. Door infor‑

matie te verzamelen en te delen met andere organisaties zou inzicht 

worden verkregen in de wijze waarop instanties en diensten een 

bijdrage kunnen leveren aan de preventie van ge organiseerde cri‑

minaliteit. Vanuit deze optiek is door het Openbaar Ministerie (OM) 

de ‘programmatische aanpak’  ontwikkeld.

De programmatische aanpak is in 2006 voor het eerst als pilot uit‑

geprobeerd op het terrein van mensenhandel. Er stond in 2006 een 

grote en ernstige strafzaak op stapel omtrent vrouwenhandel, een 

zaak waar men de nieuwe methode direct op zou kunnen toepas‑

sen. Dat opsporingsonderzoek droeg de naam Sneep. De program‑

matische aanpak was nieuw en er was nog weinig bekend over de 

bedoelde een onbedoelde gevolgen van de nieuwe aanpak. Om die 

reden hebben wij, WODC‑onderzoekers, het plan en het proces 

van de programmatische aanpak bestudeerd, om te bezien of de 

aanpak op de beoogde wijze is uitgevoerd en met welke gevolgen. 

Al voordat het evaluatierapport in 2009 werd uitgebracht, heeft de 

*	 Dr.	Barbra	van	Gestel	en	drs.	Maite	Verhoeven	zijn	als	onderzoekers	verbonden	aan	het	
WODC.

1	 Zie	onder	andere	het	beleidsstuk	Programma	Versterking	Aanpak	Georganiseerde	
Misdaad	(PVAGM),	dat	voortkomt	uit	het	kabinetsprogramma	Veiligheid	begint	bij	
voorkomen	van	het	kabinetBalkenende	IV.	Zie	ook	Van	de	Bunt	en	Kleemans,	2007.
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 programmatische aanpak een vervolg gekregen in de opzet van de 

zogenoemde ‘proeftuinen’, die vanaf eind 2008 overal in het land 

zijn opgezet. De programmatische aanpak wordt vandaag de dag 

door het Openbaar Ministerie als belangrijk instrument gezien voor 

het bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Met name het aspect 

van samenwerking staat daarbij hoog in het vaandel en vormt een 

sleutelbegrip bij de aanpak van misdrijven.2 Om die reden is het nut‑

tig om stil te staan bij enkele bevindingen uit ons evaluatie rapport 

die betrekking hebben op samenwerking tussen instanties. Want 

samenwerking kan in schema’s en beleidsnota’s een mooi resultaat 

opleveren, maar hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? 

Welke obstakels kunnen zich voordoen bij de totstandkoming en 

continuering van de samenwerking waar criminaliteits bestrijders bij 

de vorming van hun plannen rekening mee kunnen houden?

De beschrijving van deze obstakels in dit artikel is gebaseerd op 

ons evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de programma‑

tische aanpak.3 We hebben het beleids‑ en uitvoeringsproces op 

microniveau gereconstrueerd op basis van documentenanalyse en 

open interviews met 43 functionarissen die bij de uitvoering van 

de programmatische aanpak waren betrokken. Alle bij de aanpak 

betrokken professionals zijn geïnterviewd over hun ervaringen 

en hun perspectief op de uitvoeringspraktijk, evenals alle betrok‑

ken leidinggevenden van het Landelijk Parket en de Nationale 

 Recherche. Informatie uit de open interviews is aangevuld en 

vergeleken met informatie uit notulen, beleidsstukken en andere 

relevante documenten, zoals werkplannen en correspondentie.

Voor een goed begrip van de situatie beginnen we deze bijdrage 

met de beschrijving van enkele ideeën en veronderstellingen 

die ten grondslag liggen aan de programmatische werkwijze. 

Daarna  zoomen we in op de wijze waarop verschillende instanties 

zijn betrokken bij het nieuwe samenwerkingsverband, hoe de 

start verliep en welke knelpunten zich in de praktijk  voordeden. 

De  bevindingen vullen we aan met inzichten uit bestaande 

bestuurskundige literatuur en bevindingen uit ander onderzoek. 

2	 Zie	onder	andere	het	plan	van	aanpak Task Force Aanpak Mensenhandel	van	het	Open
baar	Ministerie	(2009);	Horsting,	2010.

3	 Dit	artikel	bevat	geen	volledige	samenvatting	van	de	inhoud	van	het	evaluatierapport,	
evenmin	bevat	het	een	volledige	beschrijving	van	de	inhoud	van	de	programmatische	
aanpak.	Voor	een	volledig	verslag	verwijzen	we	naar	Van	Gestel	en	Verhoeven	(2009).
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Benen‑op‑tafel‑sessie

In een informele ‘brainstorm’ van afgevaardigden van het 

College van procureurs‑generaal (College van PG’s ) en de DG 

Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie, een zogenoemde 

‘benen‑op‑tafel‑sessie’, medio 2006 werd gesproken over de wijze 

waarop zware criminaliteit effectiever zou kunnen worden aan‑

gepakt door politie en justitie. De afgevaardigden van het OM 

stelden dat het strafrecht niet langer toereikend was voor het 

bestrijden van de hedendaagse criminaliteitsproblematiek rondom 

thema’s als witwassen, wietteelt en mensenhandel. Het zouden pro‑

blemen zijn die wat aanpak betreft boven het strafrecht uitstijgen 

en waarvoor de medewerking van andere, niet‑strafrechtelijke over‑

heidsinstanties noodzakelijk is, als men het probleem tenminste 

echt fundamenteel aan zou willen pakken. Uiteenlopende partijen 

– zowel strafrechtelijke als bestuurlijke – zouden daarom sterker 

betrokken moeten raken bij de informatievergaring én bij de infor‑

matie‑uitwisseling omtrent urgente issues over criminaliteit.

Daarmee samenhangend zou men minder moeten werken vanuit 

één strafzaak, maar meer vanuit een thema, ofwel vanuit een cri‑

minologisch fenomeen. Men zou effectiever kunnen optreden als 

alle beschikbare informatie over één criminaliteitsvorm actiever en 

sneller bijeen zou worden gebracht, zo was de gedachte. In deze con‑

text werd de term programmatische aanpak voor het eerst gebruikt. 

Tegelijkertijd was het idee om vanuit één specifieke casus de pro‑

grammatische aanpak te starten. Op basis van onderzoek naar een 

concrete bestaande dadergroep zou de algemene achterliggende 

problematiek in kaart kunnen worden gebracht. Ook zouden op zo’n 

wijze instanties in beeld komen die mede verantwoordelijk zouden 

kunnen zijn voor het voorkomen en bestrijden van de problematiek. 

Door criminaliteit niet alleen in abstracte termen te beschrijven, 

maar deze een concreet ‘gezicht’ te geven, zou de betrokkenheid van 

andere instanties kunnen worden vergroot. Er wordt door betrok‑

ken justitiefunctionarissen in deze context wel gesproken van een 

‘vliegwiel’ dat zowel ander aanpalend opsporingsonderzoek aan‑

jaagt als andere overheidsinstanties. De programmatische aanpak 

is dus enerzijds gericht op een crimineel fenomeen en niet zozeer 

op één strafzaak, anderzijds wordt het startpunt van die program‑

matische aanpak wel gevormd door een specifieke strafzaak en een 

groep verdachten. 
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Concreet wil dat voor de pilot zeggen dat naast het ‘traditionele’ 

opsporingsonderzoek dat door de Nationale Recherche (NR) en 

het Landelijk Parket (LP) naar de verdachtengroep uit Sneep werd 

verricht, ook uiteenlopende deelonderzoeken zouden moeten 

worden gedaan om optimaal zicht te krijgen op de dadergroep. 

Het uitgangspunt was dat aanpalende (opsporings)instanties aparte 

deelonderzoeken zouden gaan uitvoeren, zowel naar concrete ver‑

dachte faciliteerders alsook naar ‘deelaspecten van het fenomeen’, 

om zodoende algemene kennis te verwerven over de problematiek. 

De bevindingen uit de deelonderzoeken zouden kunnen bijdragen 

aan vermeerdering van kennis over de wijze waarop personen, 

bedrijven en instanties – bewust of onbewust – een faciliterende rol 

spelen bij de activiteiten van de groep mensenhandelaren.

Leidinggevenden van de Nationale Recherche en het Landelijk 

 Parket gingen aan de slag met deze eerste ideeën en selecteerden 

voor de uitvoering van aanpalende deelonderzoeken met behulp 

van het zogenoemde barrièremodel4 verschillende instanties: 

allereerst de regiokorpsen van Amsterdam, Utrecht en Alkmaar 

(voor onderzoek naar verdachte faciliteerders) en daarnaast de 

Koninklijke Marechaussee (KMar, voor onderzoek naar valse 

documenten en naar de binnenkomst van prostituees), de Fiscale 

inlichtingen‑ en opsporingsdienst en de Economische controle‑

dienst (FIOD‑ECD), het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

(FIOD, MOT/Blom, voor onderzoek naar financiële aspecten) en de 

Sociale Inlichtingen‑ en Opsporingsdienst (SIOD, voor onderzoek 

naar arbeidsgerelateerde aspecten). 

De informatie uit de verschillende deelonderzoeken en verschil‑

lende politieregio’s zou intensief moeten worden gedeeld. Op zo’n 

wijze zou meer verdiepende en actuele informatie over het betref‑

fende fenomeen kunnen worden verkregen om er zodoende ‘slag‑

vaardiger’ en effectiever tegen op te kunnen treden, zowel repressief 

als preventief.5

4	 Zie	de	bijdrage	van	Spapens	in	dit	nummer	voor	een	uitleg	van	het	barrièremodel.
5	 We	geven	hier	geen	volledige	weergave	van	alle	aspecten	van	de	programmatische	

aanpak.
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De startbijeenkomst: ‘Ja, wij doen mee’

Halverwege het jaar 2006 worden afgevaardigden van de hiervoor 

genoemde instanties6 door het College van PG’s uitgenodigd voor 

een informatiebijeenkomst over de strafzaak Sneep. Het College 

wil graag alle relevante ‘hotshots’ bijeenbrengen om de program‑

matische aanpak goed voor het voetlicht te brengen en op hoog 

niveau draagkracht te creëren. Een procureur‑generaal zit de 

 bijeenkomst voor. Van elke betrokken politieregio is een korpschef 

of recherchechef vertegenwoordigd en een hoofdofficier van het 

desbetreffende arrondissement. De andere hiervoor genoemde 

diensten worden elk vertegenwoordigd door een leidinggevende van 

de betreffende dienst. 

De procureur‑generaal geeft een presentatie van de strafzaak 

Sneep op basis van informatie die in het verleden al is ver zameld. 

De af gevaardigden krijgen aan de hand van details uit het straf‑

dossier een beeld gepresenteerd van de mensenhandel problematiek. 

Zo worden foto’s getoond van mishandelde slachtoffers en van 

tatoeages van de naam van pooiers op het lichaam van prostituees. 

Er wordt een stukje film getoond, opgenomen door beveiligings‑

camera’s, waarop te zien is hoe prostituees door mannen begeleid 

worden vanaf hun werkplek. En er wordt verteld dat meisjes met 

honkbalknuppels worden geslagen en daarna in koud water moe‑

ten staan om blauwe plekken tegen te gaan, zodat de volgende dag 

weer gewerkt kan worden. Een van de initiatiefnemers van de start‑

bijeenkomst vertelt:

‘We	hebben	een	presentatie	gehouden	met	wat	we	tot	dan	toe	hadden	gezien	

met	een	paar	aansprekende	voorbeelden	erbij.	We	zagen	dat	de	dames	in	

	elkaar	werden	geslagen,	dat	er	rivaliteit	was	tussen	verschillende	groeperingen	

en	dat	de	dames	werden	belet	om	terug	te	gaan	naar	hun	land	van	herkomst,	

omdat	ze	bijvoorbeeld	werden	tegengehouden	op	Schiphol.	We	hebben	wat	

aansprekende	foto’s	laten	zien	met	veel	bloed	om	het	zo	maar	te	zeggen,	en	

blauwe	plekken.’

6	 KMar,	SIOD,	FIOD,	MOT/Blom,	BOOM,	de	regiopolitie	van	Alkmaar,	Utrecht	en	
	Amsterdam.
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Het doel van het tonen van de aangrijpende beelden was om de 

verschillende afgevaardigden bewust te maken van de problema‑

tiek en hen actief mee te laten werken: ‘Dit was intern materiaal 

uit het strafdossier om partners mee te trekken deel te nemen 

aan de programmatische aanpak’, aldus een medewerker van de 

 Nationale Recherche. Een van de afgevaardigden zegt achteraf over 

de bijeenkomst: 

‘De	film	die	ze	lieten	zien	maakte	veel	indruk.	Je	zag	jongens	die	die	meiden	

onder	controle	hadden.	Je	zag	tatoeages	in	de	nek	van	de	meiden	met	initialen	

van	die	jongens.	Ik	vond	het	moeilijk	te	geloven	dat	het	zo	erg	was,	het	was	

ongeloofwaardig,	maar	ik	geloofde	het	wel.’

Na de presentatie wordt aan de afgevaardigden gevraagd of zij het 

eens zijn met de stelling dat hier sprake is van een groot maatschap‑

pelijk probleem. Iedereen reageert instemmend. Vervolgens wordt 

de aanwezigen gevraagd of ze bereid zijn een bijdrage te leveren 

aan de bestrijding van dat probleem. Daarop volgt het eensgezinde 

antwoord: ‘Ja, wij doen mee.’

Hoewel alle afgevaardigden tijdens de startbijeenkomst volmondig 

‘Ja, wij doen mee’ roepen, komt de medewerking van partner‑

organisaties in de maanden daarna niet gemakkelijk van de grond. 

Soms blijken organisaties niet mee te willen werken, soms wordt 

wel meegewerkt maar op een andere manier dan aanvankelijk 

gedacht. En soms komt de medewerking pas na veel moeite en 

vertraging tot stand. Hoe komt dat? Hoe valt die discrepantie tussen 

de toezegging en het uitblijven van medewerking op de werkvloer 

te verklaren? Voor een verklaring van die discrepantie kunnen we 

grofweg drie elementen onderscheiden: (1) onduidelijkheid over de 

opdracht, (2) gebrekkige interne communicatie en (3) het belang van 

medewerking voor de eigen organisatie. De drie elementen worden 

in de rest van dit artikel uitgewerkt en toegelicht aan de hand van 

voorbeelden. 

Om herkenbaarheid van organisaties en personen te minimaliseren 

verwijzen we in het vervolg van dit artikel niet naar namen van 

de betrokken instanties. We spreken van ‘partners’ (de verant‑

woordelijke instanties voor de deelonderzoeken) en van de ‘NR/

LP’ (de initiators en aanjagers van de programmatische aanpak). 

Als het gaat om de positie en functie van de opgevoerde personen 

spreken we enerzijds over professionals (zaaksofficieren, recherche‑
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teamleiders en politieanalisten die zich op ‘de werkvloer’ bevinden) 

en anderzijds over leidinggevenden die deel uitmaken van een over‑

leg op hoger niveau (hoofdofficieren, afdelingshoofden, korpschefs, 

directeuren). 

Onduidelijk

Leidinggevenden hebben tijdens de startbijeenkomst weliswaar 

hun intentie uitgesproken om mee te werken aan de program‑

matische aanpak, maar voor de personen die de onderzoeken 

moeten uitvoeren (dat zijn vooral rechercheurs en zaaksofficieren), 

blijft het onduidelijk wat er nu van hen wordt verlangd. Vanuit een 

opsporingsachtergrond zijn zij gewend strafrechtelijk onderzoek 

te verrichten naar concrete subjecten en doelen, maar nu wordt 

hun iets anders gevraagd, namelijk medewerking aan ‘het brede 

beeld’. Dat stuit op onbegrip en een wat gelaten houding. Sommige 

partners doen wel een poging om algemeen fenomeenonderzoek 

op te starten. Maar deze onderzoeken duren niet lang (‘Er komt niet 

echt iets uit’, ‘Het leidt tot niets’) of de onderzoeken worden toch 

snel weer omgezet in een smaller concreet tactisch opsporings‑

onderzoek. Enkele partners sluiten met hun team uiteindelijk aan 

bij het team van de Nationale Recherche dat opsporingsonderzoek 

uitvoert naar de verdachtengroep uit het Sneep‑dossier. Zij voeren 

nauwelijks nog apart opsporingsonderzoek uit, maar vergroten 

de capaciteit van het onderzoeksteam van Sneep, of faciliteren bij 

het aanleveren van aanvullende financiële informatie voor het 

financiële onderzoek. Eén partner besluit na een kort oriënterend 

onderzoek verder niet meer mee te werken, omdat deze meent dat 

dit opsporingsonderzoek niet aansluit bij de doelstelling van de 

eigen organisatie. Daar komen we later nog op terug. 

Meer in het algemeen uiten betrokken professionals de klacht dat 

bij de start van de opsporingsonderzoeken niet duidelijk is wat 

programmatische aanpak nu feitelijk inhoudt. Het ontbreken van 

duidelijkheid over taken en taakverdeling kan een ont moedigende 

uitwerking hebben op de deelnemende partners en een ‘actieve 

grondhouding’ tegenwerken. Dan blijken mensen snel weer over 

te gaan op hun vertrouwde traditionele manier van werken. 

Onduidelijkheid over taken en opdracht kan worden versterkt door 

de gebrekkige communicatie tussen leidinggevende en professional.
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Gebrekkige interne communicatie

Naast onduidelijkheid over de betekenis van de programmatische 

aanpak kan een gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden 

en professionals ook zorgen voor moeizame medewerking van aan‑

palende instanties. Uit de interviews komt naar voren dat sommige 

professionals niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de besprekin‑

gen en beslissingen die op hoger niveau worden genomen, of van de 

beslissing die tijdens de startbijeenkomst is genomen. Dat kan ertoe 

leiden dat professionals weinig kennis hebben over de beleidsmatige 

en maatschappelijke achtergrond van het samenwerkingsverband. 

Begrip voor een nieuwe, gewijzigde werkwijze blijft dan uit.

De reden voor die gebrekkige communicatie tussen leiding‑

gevenden en professionals kan velerlei zijn. We zien bijvoorbeeld 

een leidinggevende die alleen bij de startbijeenkomst aanwezig is en 

zich daarna bij overleg op hoog niveau laat vertegenwoordigen door 

een andere organisatie. Als gevolg daarvan horen de professionals 

vanuit hun eigen organisatie nooit iets over de programmatische 

aanpak. Een ander voorbeeld betreft een leidinggevende die tijdens 

de startbijeenkomst instemt met medewerking, maar dat binnen 

zijn eigen organisatie niet uitdraagt en uitvoerenden niet overhaalt 

mee te werken. De organisatie levert bij de start van het project als 

gevolg daarvan geen team. Ook persoonlijke relaties en wrijvingen 

spelen een rol bij de wijze waarop wordt gecommuniceerd. 

Verwarring en onwetendheid over taken, taakverdeling en doel‑

stellingen kunnen dus mede worden toegeschreven aan gebrekkige 

interne communicatie binnen de organisatie van een betrokken 

partner. Het belang van communicatie en afstemming zien we 

voortdurend terug als bepalende factor voor een goed verloop 

van de samenwerking. Niet alleen bij het opstarten van de deel‑

onderzoeken, maar ook gedurende de rest van het opsporings‑

proces blijkt die ‘verticale’ communicatie van vitaal belang te 

zijn. In wetenschappelijke literatuur over samenwerking komt dit 

ook naar voren. De bestuurskundigen Visser, Van Gemerden e.a. 

bijvoorbeeld, die een empirische studie uitvoerden naar succesvolle 

sturing en samenwerking, menen dat in professionele organisaties 

waar werknemers goed geschoold zijn, een globale vorm van sturing 
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het meeste effect teweegbrengt in de gewenste richting.7 Maar zo’n 

globale vorm van sturing is alleen mogelijk als er een gemeenschap‑

pelijke visie van leidinggevenden en uitvoerenden is. Het is daarom 

essentieel om tussen leidinggevenden en uitvoerenden goede com‑

municatie tot stand te brengen, waardoor beide partijen inzicht krij‑

gen in elkaars motieven en visie (Visser, Van Gemerden e.a., 2008, 

p. 21 e.v.). Vooral bij veranderingsprocessen blijkt dit van belang. 

Communicatie tussen bestuur en uitvoering is volgens de genoemde 

auteurs zelfs een beslissende factor voor succesvolle aansturing en 

uitvoering van een samenwerkingsproject. 

Belang van de eigen organisatie

Naast onduidelijkheid over de opdracht en gebrekkige interne 

communicatie blijkt het gepercipieerde belang voor de eigen orga‑

nisatie ook een rol te spelen bij het al dan niet meewerken aan de 

programmatische aanpak. Professionals van deelnemende partners 

kunnen hindermacht uitoefenen als zij niet overtuigd zijn van het 

nut van medewerking voor de eigen organisatie. Dat is bijvoorbeeld 

het geval als professionals twijfelen aan het bestaan van mensen‑

handelproblematiek op hun eigen werkterrein. Een professional van 

de regiopolitie vertelt over de opdracht die hij van hogerhand krijgt 

en de twijfels daarover: 

‘Chef	X	heeft	op	hoog	niveau	overleg	gehad.	Daar	is	gezegd	“We	gaan	de	

programmatische	aanpak	doen	en	jullie	MOETEN	ook	meedoen”.	Maar	de	

vraag	was,	hebben	wij	ook	last	van	mensenhandel?	We	hebben	hier	prostitutie	

(...)	maar	het	is	allemaal	aardig	geregeld,	er	zijn	controles	en	er	is	zicht	op	de	

	situatie.	Dat	was	het	gevoel	dat	hier	heerste.	We	moesten	op	verdachte	X	gaan	

werken,	maar	waarom?	(...)	We	zijn	er	nooit	achter	gekomen	of	we	hier	nu	wel	

of	geen	mensenhandel	hebben.	Strafrechtelijk	hebben	we	niet	veel	gevonden.’

7	 Visser,	Van	Gemerden	e.a.	(2008)	hebben	een	studie	verricht	naar	factoren	die	
bijdragen	aan	succesvolle	samenwerking	in	handhavingsprojecten.	In	die	studie	wordt	
praktijkkennis	(bijeengebracht	in	22	zogenoemde	best practices	op	lokaal	niveau)	
gespiegeld	aan	internationale	wetenschappelijke	literatuur	die	in	de	afgelopen	25	jaar	
is	verschenen	over	sturing	en	samenwerking.
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Een leidinggevende van de NR/LP zegt over de medewerking 

van vorenstaande partner: ‘Partner X moest echt bij de program‑

matische aanpak getrokken worden. Ze zeiden “We hebben geen 

probleem”.’

Het belang dat door betrokken partners gehecht wordt aan mede‑

werking hangt samen met de prioriteiten van de eigen organisatie. 

Maar ook als mensenhandel door een partner wel erkend wordt 

als urgent probleem dat aangepakt dient te worden, kan binnen de 

organisatie weerstand bestaan tegen de uitvoering van het deel‑

onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de door de Nationale 

Recherche aangereikte verdachten niet actief zijn in de regio van 

de betreffende partner, en het opsporingsonderzoek naar deze ver‑

dachten concurreert met onderzoek naar een criminele groepering 

die in de eigen regio actief is en waar men liever onderzoek naar zou 

willen doen.

Soms wordt het uitvoeren van een deelonderzoek door betrokken 

partners eenvoudigweg geweigerd vanwege het niet passen binnen 

de doelstelling van de eigen organisatie. Een leidinggevende van de 

NR/LP vertelt: 

‘Partner	X	reageerde	na	een	bijeenkomst	zo	van	“Ik	zie	geen	strafbare	feiten	

waar	wij	iets	mee	kunnen”.	Maar	het	gaat	erom	of	je	in	bepaalde	zaken	iets	

illegaals	kunt	ontdekken.	Zo	zijn	de	faciliteiten	waar	de	vrouwen	gebruik	van	

maken	weer	een	ingang	voor	verder	onderzoek.	Maar	dat	vond	men	te	weinig	

concreet.’

Naast weerstand of het afstoten van onderzoek zien we een 

tegenovergestelde reactie: professionals trekken deelonder‑

zoeken naar zich toe als binnen de organisatie mensenhandel 

al hoog op de agenda staat en de verdachten zich manifesteren 

binnen het werkterrein van de eigen organisatie. ‘We kregen het 

gevoel dat er  eindelijk iets gebeurde. Daar was een groot deel 

van onze  organisatie heel blij mee’, aldus een in mensenhandel 

 gespecialiseerde politieanalist. 
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Meerwaarde

Ook als de aanpak van mensenhandelproblematiek niet hoog op de 

agenda van organisaties staat, kan de medewerking meerwaarde 

hebben, zowel voor de organisatie als voor individuele mede‑

werkers. Die meerwaarde vormt dan (mede) een reden voor actieve 

medewerking en betrokkenheid bij de programmatische aanpak. 

Zo komt naar voren dat uitvoerende medewerkers van betrokken 

partners het interessant kunnen vinden om mee te werken aan een 

onderzoek van de Nationale Recherche: 

‘Het	is	de	eerste	keer	dat	we	samenwerken	met	de	Nationale	Recherche,	dat	

gebeurt	anders	nooit.	(...)	Nu	konden	we	meesurfen	met	de	NR.	Het	is	leuk	om	

zo	te	werken.	Maar	wij	waren	maar	een	heel	klein	radertje	in	het	geheel.’

De samenwerking met de Nationale Recherche en met andere 

opsporingsdiensten levert ook gelegenheid op om nieuwe 

 ervaringen op te doen en dingen te leren waar normaliter de kans 

niet voor is. Professionals van twee verschillende organisaties zeg‑

gen daar bijvoorbeeld over: 

‘De	samenwerking	met	de	zedenpolitie	bijvoorbeeld,	zij	kijken	heel	anders	naar	

dingen,	daar	kun	je	erg	veel	van	leren.	Ook	van	andere	organisaties,	die	hebben	

weer	een	hele	andere	achtergrond.’

‘Als	je	“ja”	zegt	tegen	samenwerking,	zeg	je	ook	“ja”	tegen	politietaken	die	je	

zelf	tijdens	je	reguliere	werkzaamheden	niet	zo	snel	zal	doen.	(...)	Het	is	daarom	

goed	om	mee	te	werken	en	ervaring	op	te	doen	met	dergelijk	politiewerk.	(...)	

Onze	medewerkers	hebben	heel	veel	geleerd,	ze	mochten	qua	bevoegdheid	

veel	meer	dan	bij	ons	reguliere	onderzoek.’

Naast ervaring opdoen door mee te werken aan een groot landelijk 

onderzoek wordt door sommigen ook expliciet de status genoemd 

die gepaard gaat met de medewerking aan het grootschalige onder‑

zoek van de Nationale Recherche. Medewerking aan de programma‑

tische aanpak – iets waar zelfs het College van PG’s en de minister 

zich mee bemoeien – biedt een kans om de eigen organisatie te 

profileren: 
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‘Nou,	Sneep	was	een	landelijk	onderzoek,	dus	dan	zeg	je	denk	ik	al	gauw,	we	

doen	mee.	Het	is	natuurlijk	ook	belangrijk	voor	de	cijfers,	een	stukje	bekend

heid,	dat	soort	zaken	spelen	allemaal	mee.	Ik	denk	dat	we	zonder	dat		politieke	

gewin	altijd	voor	de	vervolging	van	een	andere	criminele	groep	hadden	

	gekozen.’

‘Wij	moeten	onze	plaats	zien	te	behouden	in	de	opsporing	van	Nederland.	

Je	zit	[als	opsporingsdiensten]	toch	vaak	in	dezelfde	vijver	te	vissen.	De	pro

grammatische	aanpak	is	voor	ons	een	middel	om	tot	goede	samenwerking	te	

komen,	je	bouwt	een	netwerk	op	met	andere	diensten.	Zo	bouw	je	ook	meer	

naams	bekendheid	op.	Door	deelname	aan	Sneep	raakt	onze	organisatie	beter	

bekend.’

Met andere woorden: de feitelijke medewerking van ketenpartners 

aan het samenwerkingsverband hangt niet alleen af van betrok‑

kenheid bij het probleem en van de wil om bij te dragen aan een 

gemeenschappelijk doel. Het eigenbelang van de organisatie zal 

eveneens een rol spelen in de wijze en mate waarin wordt mee‑

gewerkt. Het lijkt erop dat actieve medewerking, hoe dan ook, ook 

enig voordeel op zal moeten leveren voor de eigen organisatie of 

voor individuele medewerkers. Dit aspect van eigenbelang staat 

niet op zichzelf, maar sluit aan bij wetenschappelijke studies 

op dit terrein. Uit literatuur komt onder meer naar voren dat het 

eigenbelang van individuele personen en de specifieke doelstelling 

van de eigen organisatie een voorname rol spelen in de bereidheid 

om mee te werken aan een samenwerkingsverband. De bestuurs‑

kundige Downs (1967) spreekt in dit verband over ‘de economie van 

ambtelijke organisaties’ en heeft in zijn werk de nadruk gelegd op 

de  oriëntatie van de ambtenaar op zijn eigenbelang bij de besluit‑

vorming (en op het belang van de eigen afdeling, het eigen cluster 

of de eigen organisatie). Ambtenaren worden volgens Downs niet 

alleen gedreven door de wens het algemeen belang te dienen. 

Het eigenbelang speelt bij de besluitvorming van ambtenaren 

eveneens een rol, denk bijvoorbeeld aan macht, carrière, inkomen, 

bevoegd heden, gemak of de promotie of het prestige van de eigen 

afdeling of organisatie. Ook kunnen meer altruïstische motieven 

een drijfveer vormen bij de keuzes die ambtenaren bij de uitvoering 

van hun werk maken, zoals trouw (aan een ideaal, een instituut of 

de natie) of voldoening van vakkundig werk. Maar de wens het alge‑

meen belang te dienen, een bijna geheel altruïstisch motief volgens 
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Downs, is in deze theorie niet richtinggevend bij de besluitvorming 

in ambtelijke organisaties (Downs, 1967; Denters, 1992).

Bevindingen uit de hiervoor al aangehaalde studie van Visser, Van 

Gemerden e.a. (2008) wijzen ook op het eigenbelang als drijfveer 

voor het handelen, maar hier is de analyse primair gericht op het 

niveau van de organisatie, en niet op het niveau van het individu. 

Visser e.a. onderscheiden verschillende factoren die van invloed zijn 

op een succesvol samenwerkingsverband. Bij de keuze voor samen‑

werking is het voor partners bijvoorbeeld van belang dat het samen‑

werkingsverband moet bijdragen aan het behalen van een doel van 

de eigen organisatie. Pas als een organisatie de hulpbronnen van 

een andere organisatie nodig heeft om dat belang te kunnen berei‑

ken, en dus afhankelijk is van anderen, heeft de samenwerking zin 

en zal deze kans maken op bestendiging. De keuze voor deelname 

aan een samenwerkingsverband moet volgens Visser e.a. dus voor 

een meerwaarde zorgen ‘die alleen door de toevoeging van elkaar 

aanvullende vaardigheden, kennis en andere bronnen mogelijk kan 

worden’ (Visser, Van Gemerden e.a., 2008, p. 43). 

In het verlengde hiervan laten studies zien dat samenwerking vaak 

mislukt omdat instanties te weinig tijd en moeite nemen om de 

reden om samen te werken te verbinden aan de intenties, motieven 

en perspectieven van de verschillende deelnemende partners. 

Het formuleren van een gemeenschappelijke probleemdefinitie 

en het vooraf in kaart brengen en vastleggen van de verschillende 

belangen én verantwoordelijkheden van de partners vergroot de 

kans op succesvolle samenwerking (Bergquist, Betwee e.a., 1995). 

Visser e.a. concluderen dat een gezamenlijk doel niet altijd vol‑

doende is voor het welslagen van de samenwerking en stellen dat het 

‘minstens zo belangrijk is dat organisaties een eigen doel hebben bij 

de samenwerking’.

Met andere woorden: als deelname aan een gezamenlijk project 

geen voordeel oplevert voor de eigen organisatie of voor individuele 

medewerkers, zal succesvolle samenwerking moeilijk van de grond 

komen. Goede intenties en sterke betrokkenheid bij ‘schrijnende’ 

problematiek leiden dus niet vanzelfsprekend tot actieve deelname 

aan het vergaren van meer kennis over faciliteerders.
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Zicht op faciliteerders?

De programmatische aanpak wordt, zoals in de inleiding van dit 

artikel al is gezegd, door justitie inmiddels breed geïntroduceerd 

bij het bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Samenwerking 

tussen organisaties is daarbij een sleutelwoord, evenals het 

op werpen van ‘drempels’ tegen faciliteerders. Maar samen werking 

komt in de praktijk moeizamer van de grond dan op papier vaak 

wordt ge suggereerd, zo hebben we hiervoor gezien. En als er uit‑

eindelijk wel een vorm van samenwerking ontstaat, leidt die nog 

niet automatisch tot meer kennis over faciliteerders. Want in ons 

evaluatieonderzoek komt tevens naar voren dat de deelonder‑

zoeken die uiteindelijk wel zijn verricht, nauwelijks hebben geleid 

tot meer informatie over bewuste of onbewuste faciliteerders. 

Ze waren daarentegen zonder uitzondering gericht op pooiers 

rondom de verdachtengroep uit Sneep.8 Dat komt deels doordat 

algemeen ‘fenomeenonderzoek’ niet van de grond kwam en het voor 

samenwerkingspartners onduidelijk was wat er nu van hen werd 

verwacht. Daarnaast kan het uitblijven van zicht op faciliteerders 

verband houden met het ontbreken van veronderstelde ‘barrières’. 

Zo speelden de grensovergang van prostituees en het verkrijgen 

van identiteitspapieren een veel minder grote rol dan men bij aan‑

vang veronderstelde, omdat in de strafzaken veel slachtoffers van 

mensenhandel al werkzaam waren in de prostitutie in Nederland 

voordat zij slachtoffer werden van mensenhandel. Die drempels 

hoefden zij dus niet te nemen.

Dat het barrièremodel niet alleen in dit geval, maar ook in andere 

gevallen niet goed aansluit op de uitvoeringspraktijk, blijkt uit het 

verslag van de eerste bevindingen van drie proeftuinen. Deze proef‑

tuinen zijn opgezet ‘om het werken volgens de programmatische 

aanpak te stimuleren’, onder meer met behulp van het barrière‑

model (Flight, Bogaerts e.a., 2010, p. 11). Niettemin is in geen van 

8	 Tijdens	het	opsporingsonderzoek	Sneep	is	wel	zicht	gekregen	op	enkele	bewuste	
faciliteerders,	zoals	een	plastisch	chirurg	en	een	woningverhuurder.	Maar	informatie	
over	die	faciliteerders	kwam	niet	voort	uit	de	deelonderzoeken	die	in	het	kader	van	de	
programmatische	aanpak	plaatsvinden,	maar	werd	verkregen	door	het	reguliere	op
sporingsonderzoek.	Een	groot	deel	van	de	informatie	over	deze	specifieke	faciliteerders	
was	al	eerder	bij	de	politie	bekend,	uit	eerdere	opsporingsonderzoeken	voordat	de	
programmatische	aanpak	van	start	ging.
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de drie proeftuinen uiteindelijk met het barrièremodel gewerkt. 

Met vond het ‘te theoretisch’, het was ‘geen centraal issue’ of met het 

model was ‘tot nu toe niet veel gedaan’.9

Uit het rapport over de proeftuinen kan verder worden opgemaakt 

dat de term ‘programmatische aanpak’ op uiteenlopende manieren 

wordt geïnterpreteerd door de uitvoerende partijen. Zo is in een van 

de proeftuinen de programmatische aanpak ‘nauwelijks een issue’ 

en ‘geen directe doelstelling van de proeftuin’ (2010, p. 59). Er wordt 

liever gesproken over ‘een thematische aanpak’. In een andere 

proeftuin spreekt men liever over een ‘pragmatische’ in plaats van 

over een ‘programmatische aanpak’ (2010, p. 90). Niettemin komt 

uit de verslagen naar voren dat de deelnemende partners over het 

algemeen zeer tevreden zijn over de samenwerking. In de praktijk 

behelsde die samenwerking met name het ‘met elkaar om de tafel 

zitten’ en het uitwisselen van ervaringen, methoden (‘concreet 

zichtbaar maken wat elkaars mogelijkheden zijn’) en het delen van 

operationele informatie over concrete gevallen. Bij een van de proef‑

tuinen was het belangrijkste doel om ‘de juiste mensen om tafel te 

krijgen’ (2010, p. 88). En dat is gelukt. Of de mensen vervolgens een 

actieve bijdrage hebben geleverd aan het vergaren van informatie 

over een deelaspect van het fenomeen of over faciliteerders, wordt 

in het verslag verder niet duidelijk. In het verslag over een van de 

proeftuinen wordt gesproken over de hooggespannen verwachtin‑

gen die in het begin bij de politie aanwezig waren en niet door een 

deelnemende partner waargemaakt konden worden. In het verslag 

over een andere proeftuin wordt aan het eind de vraag gesteld of 

de overleggen op lange termijn stand zullen houden, gezien de 

‘vrijwillige basis’ waarop door externe partners wordt meegewerkt. 

Het betrekken van partners en het creëren van ‘intelligence gerichte 

leeromgevingen’ blijken bij de proeftuinen een doel op zichzelf 

(2010, p. 11). Uit de verslagen blijkt echter niet of en op welke wijze 

deelnemende partners hun actieve medewerking hebben ver‑

leend aan het vergaren van kennis, of wat de medewerking verder 

behelsde.

9	 Ook	in	de	bijdragen	elders	in	deze	bundel	van	Spapens	(over	wietteelt)	en	Soudijn	
(over	witwassen)	blijkt	dat	het	barrièremodel	vaak	niet	goed	aansluit	op	concrete	
casuïstiek.
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Tot slot

In dit artikel is naar voren gekomen dat een sterker bewustzijn van 

criminaliteitsproblemen bij ketenpartners (zoals dat bijvoorbeeld 

is bereikt tijdens de startbijeenkomst van de pilot met Sneep) niet 

vanzelfsprekend leidt tot actieve deelname van partners en even‑

min tot extra informatie over faciliterende actoren. Het betrekken 

van partners en het ‘om de tafel krijgen van de juiste mensen’ houdt 

niet automatisch in dat partners actief meewerken en dat zodoende 

meer inzicht ontstaat over bewuste en onbewuste  faciliteerders. 

Het zijn echter veronderstellingen die wel ten grondslag liggen aan 

de programmatische aanpak. De vraag die opkomt, is hoe rekbaar 

het begrip programmatische aanpak is en wat we daar allemaal 

onder kunnen verstaan. Wat blijft over van de ideeën die schuil‑

gaan achter de programmatische aanpak als deze gereduceerd 

worden tot het bijeenkomen van partners en de uitwisseling van 

ervaringen, methoden en – in het meest gunstige geval – reeds 

beschikbare informatie tussen verschillende overheidsdiensten, 

hoe nuttig die uitwisseling op zichzelf ook kan zijn? In dat geval 

blijkt de samenwerking geen middel meer maar een doel op zichzelf, 

en  losgekoppeld van de ambitie om meer informatie te ver zamelen, 

om zo uiteindelijk de blootgelegde gelegenheidsstructuur aan te 

 kunnen pakken. Als de programmatische aanpak daarentegen 

inhoudt dat deelnemende partners vanuit hun eigen specifieke 

expertise en bevoegdheden een actieve bijdrage leveren aan het 

vergaren van kennis over – bewuste of onbewuste – faciliteerders, is 

het raadzaam om bij de uitvoering rekening te houden met  factoren 

die van invloed zijn op succesvolle samenwerking. Allereerst is 

 aandacht nodig voor een duidelijk verhaal over de nieuwe aanpak en 

voor goede communicatie tussen leidinggevenden en uitvoerenden. 

Daarnaast is het van belang om bij de selectie van samen‑

werkingspartners expliciet te kijken naar de verschillende belangen 

en doelstellingen van de afzonderlijke organisaties, alvorens te 

 besluiten om langdurig met partners in zee te gaan.
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Geen smoesjes meer

De strategie van ‘removing excuses’ toegepast op financiële 
facilitators

M.R.J. Soudijn*

Facilitators spelen een belangrijke rol in criminele netwerken, zo 

blijkt uit tal van onderzoeken in het afgelopen decennium (onder 

andere Kleemans, Van den Berg e.a., 1998; Kleemans, Brienen e.a., 

2002). Door hun unieke vaardigheden en kennis weten zij voor 

andere criminelen bepaalde logistieke knelpunten op te lossen. 

Eén knelpunt ligt bijvoorbeeld op het financiële vlak. Contant geld 

moet worden omgewisseld, vervoerd en witgewassen. Financiële 

facilitators vallen vooral op doordat zij voor meerdere criminele 

samenwerkingsverbanden activiteiten verrichten. Uit het oogpunt 

van effectiviteit wordt daarom aanbevolen om dergelijke facilitators 

actief te vervolgen.

Vanuit het oogpunt van preventie is het echter de kunst om ervoor 

te zorgen dat potentiële facilitators niet door criminelen over de 

streep worden getrokken, zodat het ook niet tot vervolging hoeft te 

komen. De handboeken over situationele misdaadpreventie leren 

dat hierbij de techniek (of strategie) die bekendstaat als removing 

excuses – ofwel het wegnemen, elimineren van uitvluchten, smoezen 

die betrokkenen kunnen verzinnen – dienst kan doen (Clarke, 1997, 

1999; Felson, 1998; Felson en Clarke, 1998). Deze techniek beoogt 

(potentiële) daders op moreel vlak te engageren. Door het opwekken 

van gevoelens van schaamte of schuldbesef wordt dan geprobeerd 

om via kleine, niet‑ingrijpende correcties mensen op het rechte pad 

te houden. Morele drempels moeten daarbij zien te voorkomen dat 

iemand zijn verantwoordelijkheid ontloopt.

De strategie van removing excuses vindt haar oorsprong in het 

tegengaan van veelvoorkomende criminaliteit en alledaagse 

overlast. Enkele auteurs hebben deze inmiddels ook op andere 

*	 Dr.	Melvin	Soudijn	is	als	senior	wetenschappelijk	onderzoeker	werkzaam	bij	het	KLPD.	
Hij	schreef	deze	bijdrage	op	persoonlijke	titel.
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gebieden verkend, zoals de georganiseerde misdaad en  witwassen 

( Bouloukos, Farrell e.a., 2003; Van der Schoot, 2006; Bullock, 

Clarke e.a., 2010). Maar financiële facilitators worden in dergelijke 

studies niet specifiek genoemd. Er wordt alleen gehamerd op het 

belang van formele regels om het financieel‑economische stelsel te 

be schermen. Door het instellen van wettelijke demarcaties gaat het 

er niet om wie crimineel geld inbrengt, maar dat crimineel geld niet 

kan worden ingebracht.

De vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, draait de zaak echter 

om. Door het misdrijf concreter te maken (wie faciliteert  crimineel 

geld en hoe vindt dit plaats?) wordt gekeken welke maatregelen zijn 

te nemen die ertoe leiden dat de betrokken facilitators geen excuses 

meer kunnen aanvoeren voor diensten aan criminelen.

Om deze vraag te onderzoeken worden hierna de activiteiten 

van financiële facilitators nader toegelicht.  Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt in zij die hun activiteiten rond contant geld 

concentreren en zij die een papieren (schijn)werkelijkheid creëren. 

De informatie die hieraan ten grondslag ligt, is verkregen door 

literatuurstudie en interviews met negen op sporingsambtenaren. 

Deze negen zijn betrokken geweest bij achttien opsporings‑

onderzoeken naar financiële facilitators. Het ging hierbij om 

verdovende‑middelenzaken.1 De respondenten is gevraagd naar 

hun bevindingen op basis van afgesloten zaken, om elk mogelijk 

conflict met het voortijdig naar buiten brengen van gevoelige 

informatie te vermijden. De afgesloten zaken speelden tussen 2001 

en 2008. In de paragraaf ‘Het wegnemen van uitvluchten’ wordt 

gekeken hoe deze strategie kan worden toegepast. De bijdrage wordt 

afgerond met enkele beschouwingen over witwassen en situationele 

misdaadpreventie.

1	 Dat	heeft	weliswaar	een	vertekening	in	de	soort	besproken	zaken	tot	gevolg,	maar	
hoeft	voor	deze	analyse	geen	bezwaar	te	betekenen.	Juist	in	zaken	waarbij	financiële	
malversaties	het	gronddelict	vormen,	zal	hulp	van	financiële	facilitators	van	minder	
belang	zijn	omdat	de	hoofdverdachten	hier	zelf	de	capaciteiten	voor	in	huis	zullen	
	hebben.
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Financiële facilitators

Contanten

De eerste groep financiële facilitators onderscheidt zich door zijn 

activiteiten op de contante geldmarkt. Daar zijn drie soorten han‑

delingen in te onderscheiden: het wisselen van vreemde valuta, het 

veranderen van de grootte van coupures en het transporteren van 

contant geld. Deze handelingen liggen vaak in elkaars verlengde.

Het wisselen van vreemde valuta kan optreden wanneer er sprake 

is van interactie tussen internationale marktpartijen. Het wis‑

selen van grote bedragen is echter niet zonder risico. Financiële 

instellingen zijn verplicht om bij de Financial Intelligence Unit 

(FIU) in  Zoetermeer melding te doen van wisseltransacties boven 

de € 15.000. Bij voldoende verdenking van malversaties kan zo’n 

melding leiden tot een apart opsporingsonderzoek. Wanneer het 

om zeer grote bedragen gaat, zoals het geval is bij de groothandel 

in verdovende middelen, dan loont het dus de moeite om niet zelf 

te gaan wisselen, maar het aan derden over te laten (Kleemans, 

Brienen e.a., 2002). In dit gat zijn professionele wisselaars gespron‑

gen, zoals bijvoorbeeld het geval van een Nederlandse kassier bij een 

Amsterdams wisselkantoor liet zien (casus 1). Deze kende een Britse 

hasjsmokkelaar die grote hoeveelheden ponden in euro’s wilde wis‑

selen. De hoeveelheid was echter zo groot, dat de kassier er later ook 

een vriend en twee andere collega’s bij betrok. De rechtbank achtte 

later negentig wisselingen als bewezen verklaard.

Nauw verwant aan het wisselen van valuta is volumereductie. 

Daarbij worden kleine coupures in grote coupures omgezet, 

waardoor het makkelijker wordt om grote bedragen te verstoppen 

of te vervoeren (Rogoff, 1998). Omdat € 500‑biljetten een hogere 

nominale waarde ten opzichte van andere valuta hebben, zijn het 

bij criminelen gewilde coupures geworden. Bankmedewerkers 

zijn daarom geïnstrueerd om opvallend wisselgedrag bij de FIU 

te melden. Maar soms is de verleiding te groot. In een opsporings‑

onderzoek vermoedt de recherche dat een Colombiaanse vrouw 

die op een wisselkantoor werkzaam was, in een jaar tijd minstens 

72.320 bankbiljetten van € 500 aan drugscriminelen moet hebben 

doorgespeeld (casus 2). Deze biljetten werden vervolgens fysiek naar 

Zuid‑Amerika getransporteerd. Op grond van de in beslag genomen 

JV_02_11.indd   42 5-4-2011   16:12:41



43Geen smoesjes meer

administratie kon worden achterhaald dat er minstens 44 koeriers 

waren ingezet.2

Contant geld kan ook worden afgegeven om virtueel te worden 

vervoerd. Het bekendste alternatief is hawala-bankieren, oftewel 

ondergronds bankieren (Passas, 2005). Dit komt erop neer dat klan‑

ten bij een hawala‑bankier geld afgeven, om het ergens anders op 

de wereld bij een nevenvestiging direct te laten uitbetalen. Hoewel 

ondergrondse bankiers vaak voor niet‑criminele burgers geld ver‑

plaatsen, sluit het een het ander niet uit. Zo zijn enkele klanten aan‑

gehouden gelijktijdig bij de arrestatie van een Pakistaanse onder‑

grondse bankier (casus 3). Een Turks klantenduo blijkt vervolgens 

verdovende‑middelenantecedenten te hebben en in een halfjaar tijd 

zo’n € 4.500.000 te hebben laten overboeken. Dit terwijl zij op basis 

van hun loonstroken maandelijks slechts € 1.200 verdienen.

De ondergrondse bankier heeft soms ook een nevenfunctie als ver‑

schaffer van escrow-overeenkomsten (casus 3). Dat betekent hier dat 

als twee partijen elkaar niet vertrouwen, zij hun geld bij de bankier 

in bewaring kunnen geven. Als de twee partijen dan in tevredenheid 

zaken met elkaar hebben gedaan, krijgt hij een seintje om het geld 

vrij te geven. De ondergrondse bankier geeft daarbij aan dat hij deze 

service voor partijen met drugsgeld doet.

De drie vorenstaande casussen maken duidelijk dat het crimi‑

nele geld buiten het legale financieel‑economische stelsel wordt 

ge houden of gebracht. Er is dan ook geen sprake van plaatsen, 

verhullen of integreren, maar hoogstens van verplaatsen.

Papieren werkelijkheid

Het tweede type financiële facilitators is betrokken bij het creëren 

van een façade, een papieren (schijn)werkelijkheid. Waar mensen 

die zich met contanten bezighouden, in feite ervoor zorgen dat geld 

uit het zicht raakt of blijft, heeft de tweede groep een andere doel‑

stelling. Zij willen juist dat op papier alles lijkt te kloppen en zijn 

daarom bezig met het verhullen en legitimeren van de criminele 

herkomst van het geld. Het kapitaal moet op zodanige wijze in het 

2	 Geldkoeriers	bleken	makkelijk	vervangbaar.	In	uitgaanscircuits	werden	zij	geworven	
door	een	kleine	beloning	en	gratis	vakantie	in	het	vooruitzicht	te	stellen.	Geldkoeriers	
moeten	daarom	niet	worden	gezien	als	financiële	facilitators,	maar	als	gewone	hulp
krachten.
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zicht van toezichthouders (bijvoorbeeld de Belastingdienst) komen, 

dat het een stempel van goedkeuring krijgt en daarmee de weg vrij‑

maakt voor aanwending in de legale economie. Daarmee is deze 

tweede groep sterk verbonden met de verhullings‑ en integratiefase.

Elke mogelijkheid om (de herkomst van) crimineel geld op papier als 

legaal te doen voorstellen, kan door financiële facilitators worden 

aangegrepen. Volgens onderzoek zou er bij criminelen een voorkeur 

voor kleine kantoren bestaan, omdat deze economisch kwetsbaar‑

der zijn dan grote kantoren (Lammers, Bloem e.a., 2008). Criminele 

cliënten zouden daarom minder snel worden geweigerd. Mijn 

respondenten onderschreven deze stelling en wezen op bijvoor‑

beeld een boekhouder die de inkoop met de opbrengsten van een 

café rechttrok (casus 4) of cocaïnegelden mengde met de bedrijfs‑

resultaten van een garagebedrijf (casus 5). Bij verhoren gaven deze 

boekhouders bovendien aan dat zij niets verkeerds hadden gedaan. 

Zij vonden dat het hun niet aangerekend moest worden dat zij niet 

hadden opgemerkt dat de bedrijven waarvoor zij de boekhouding 

deden, slecht rendeerden.

Er zijn echter niet alleen kleine zelfstandigen betrokken bij het 

witwassen. Ook personen met een beschermd beroep kunnen 

hun diensten verlenen (Lankhorst en Nelen, 2005). Een van de 

 geïnterviewden wees op een zaak waarbij een accountant valselijk 

de jaarrekening opmaakte (casus 6). Hierdoor wist hij de werkelijke 

eigenaar (een handelaar in verdovende middelen) van het bedrijf 

buiten beeld te houden. Als de relatie bekend zou zijn geweest, zou 

het bedrijf niet langer de benodigde vergunningen hebben kunnen 

verkrijgen.

Maar soms gaat de financiële facilitator nog een stap verder wan‑

neer hij als een informele vermogensbeheerder optreedt. Dat kan 

bijvoorbeeld wanneer de financiële facilitator het misdaadgeld 

omzet in waardevolle bezittingen, die hij vervolgens zelf gaat 

beheren. Zo werd op grond van een mondelinge overeenkomst geld 

aan een vastgoedhandelaar overgedragen die het in panden belegde 

(casus 7). Op papier was er geen enkele relatie tussen de crimineel 

en het vastgoed. Dit was een handige constructie. Bezittingen die 

niet kunnen worden aangetoond, kunnen ook niet strafrechtelijk 

worden ontnomen. Tegelijkertijd wist de crimineel zijn geld veilig. 

De vastgoedhandelaar kon er niet met zijn geld vandoor, want het 

zat vast in panden die de crimineel fysiek kon inspecteren. En met 

een beetje geluk namen de panden zelfs in waarde toe. Aan deze 
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methode kleeft echter één nadeel. Geld dat in vastgoed zit, kan 

niet direct worden vrijgemaakt en teruggegeven. Bovendien is het 

onduidelijk of de beleggingen allemaal rendabel zijn.

Kortom, financiële facilitators die zich met een papieren werkelijk‑

heid bezighouden, komen in alle maten en soorten voor. Er kun‑

nen personen uit onbeschermde beroepen (zoals boekhouders, 

administrateurs en belastingconsulenten) bij betrokken zijn, maar 

ook uit beschermde beroepen (zoals accountants en notarissen). 

Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat zij niet naar waarheid op 

papier rapporteren. Zij zorgen voor een scala aan valse declaraties, 

loonstroken, taxatierapporten, boekhoudingen, schenkingen, enzo‑

voort. In de volgende paragraaf keren we terug naar de hoofdvraag: 

levert deze achtergrondkennis omtrent het handelen van financiële 

facilitators mogelijkheden tot de techniek van het wegnemen van 

uitvluchten?

Het wegnemen van uitvluchten

In de voorgaande paragrafen is een aantal voorbeelden opgenomen 

van het handelen van financiële facilitators. De vraag is hoe dit om 

te zetten naar een strategie van het wegnemen van uitvluchten, 

excuses. In de ‘klassieke’ theorieën over situationele misdaad‑

preventie worden de volgende vier begrippen geïntroduceerd.

1. Regels opleggen (rule setting) betreft het demarqueren van wat 

wettelijk wel en niet is toegestaan, zodat elke ambiguïteit wordt 

weggenomen. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers een con‑

tract te laten ondertekenen. Een ander voorbeeld is het trainen 

van employees in de juiste omgangsvormen. Zo wordt iedereen 

duidelijk gemaakt welk gedrag wel of niet wordt geaccepteerd.

2. Bewustzijn verhogen (alerting conscience) heeft betrekking op 

het tegengaan van een specifieke overtreding in een afgebakende 

omgeving. Het doel is niet om blijvende gedragsveranderingen te 

bewerkstelligen, maar om iemand die op het punt staat een over‑

treding te begaan, zich hiervan bewust te maken. Bijvoorbeeld, 

een bord bij de ingang van een restaurant met de tekst ‘verboden 

te roken’ geeft duidelijk weer dat hier niet gerookt mag worden.

3. Tegengaan ontremmingen (controlling disinhibitors) gaat met 

name in op het tegengaan van overmatig alcohol‑ of drugsmis‑

bruik. Personen die te veel hebben gedronken of drugs hebben 
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gebruikt, zijn namelijk al snel hun remmingen kwijt om normaf‑

wijkend gedrag te vertonen. Een eenvoudige oplossing is dan 

bijvoorbeeld om bartijden aan te passen, zodat er minder lang 

alcohol kan worden ingenomen.

4. Het vergemakkelijken van naleving (assisting compliance) moet 

het voor mensen eenvoudig maken om zich aan de wet te houden. 

Als er bijvoorbeeld veel vuilnisbakken staan, dan is het een kleine 

moeite om vuilnis in zo’n bak in plaats van op straat te gooien.

Per methode zal worden gekeken hoe praktisch deze toepasbaar zou 

kunnen zijn bij financiële facilitators.

Regels opleggen

Het doel van regelgeving is het demarqueren van wat wettelijk wel 

en niet is toegestaan, zodat elke ambiguïteit wordt weggenomen. 

Feitelijk wordt deze methode wereldwijd al sinds de jaren negentig 

toegepast. Onder invloed van de aanbevelingen van de Financial 

Action Task Force (FATF) hebben de meeste landen speciale wet‑

geving ontworpen om witwassen tegen te gaan. De kern van 

dergelijke wetgeving is steeds dat iemand zich schuldig maakt aan 

witwassen als deze willens en wetens handelingen verricht met 

geld (of goederen) dat direct of indirect uit misdaad is verkregen. 

Door witwassen strafbaar te stellen weten financiële facilitators dus 

 duidelijk waar zij aan toe zijn.

Naast deze algemene strafbaarstelling worden in de ‘papieren cate‑

gorie’ ook specifieke vormen van regels opleggen toegepast. Het gaat 

om bepaalde beroepsgroepen, zoals accountants en notarissen, die 

wettelijk gebonden zijn aan de interne regels die voor hun beroeps‑

groep gelden. Het overtreden van deze interne regels kan leiden 

tot schorsing, het intrekken van de vergunning of in het ergste 

geval een strafvervolging. Deze regels worden tijdens de opleiding 

bij gebracht of later via beroepsverenigingen periodiek onder de 

aandacht gebracht.

Dat neemt niet weg dat sommige facilitators die zich met een 

papieren werkelijkheid bezighouden, lastig zijn te benaderen. 

Iedereen kan zich namelijk makelaar, belasting‑ of hypotheek‑

adviseur noemen. Deze functies zijn onbeschermd en niet verplicht 

verbonden aan bepaalde instanties. Een oplossing hiervoor kan zijn 

dat de overheid in deze sectoren met periodieke certificeringen gaat 
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werken. Bij het behalen van zo’n certificaat zou een verplicht onder‑

deel over regelgeving kunnen worden opgenomen. De certificering 

is voor potentiële cliënten dan weer een teken dat de dienstverlener 

bewust met zijn vak bezig is.

Het specifieke opleggen van regels is echter lastig (of in het geheel 

niet) toepasbaar bij financiële facilitators die niet aan bepaalde 

beroepsgroepen zijn gebonden. Met name binnen de ‘contanten‑

categorie’ opereren veel facilitators die bij geen enkele instantie 

werkzaam zijn. Zij zijn daarom niet met reguliere training en 

voorlichting te bereiken. De enige uitzondering is het uitvoerende 

bankpersoneel. Zij weten dat zij meldingen van verdachte trans‑

acties aan de FIU moeten doen en banken verplichten hen ook om 

hier periodiek training in te volgen.

Bewustzijn verhogen

Deze methode moet ervoor zorgen dat financiële facilitators tot 

inkeer komen net voor het moment dat door hen een verboden 

financiële handeling verricht gaat worden. Communicatie is hierbij 

een sleutelbegrip. Die heeft een passieve en een actieve component.

Passieve communicatie is te herleiden tot het uitgebreide stelsel 

aan wetten en regels (regels opleggen) dat in relatie tot witwassen 

bestaat. Daarmee wordt bedoeld dat financiële facilitators, die zich 

met een papieren werkelijkheid bezighouden, weten dat zij altijd 

aan officiële verslaglegging moeten doen. Die verslaglegging werkt 

daarmee keer op keer als een passieve herinnering aan de regels. 

De facilitators weten vanuit hun training dat het opmaken van 

stukken naar waarheid dient te geschieden omdat anders sprake is 

van fraude. Aangezien de vastgelegde handelingen jaren na dato nog 

opvraagbaar zijn, is het toevertrouwen van onwaarheden aan het 

papier geen lichtvaardige handeling.

Facilitators die zich alleen met contanten bezighouden, doen vaak 

niet aan officiële verslaglegging. De uitzondering betreft bank‑

medewerkers die intern voor de organisatie gegevens vast moeten 

leggen.

Actieve communicatie houdt in dat zowel instellingen als  klanten 

op de hoogte worden gehouden van de implementatie van (nieuwe) 

regels, jurisprudentie en best practices. Te denken valt aan vak‑

bladen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals accountants en nota‑

rissen, waarin spraakmakende zaken kunnen worden be sproken. 
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Daarbij hoeven niet alleen de economische risico’s te worden 

belicht, maar kan ook gewezen worden op het persoonlijke risico dat 

een foute klantenkring met zich meebrengt.

De overheid zou er ook voor kunnen kiezen om naar aanleiding van 

een melding bij de FIU een bezoek bij de ‘verdachte’ af te leggen en 

hierover een gesprek met hem aan te gaan. Het gaat dan niet om 

strafvervolging, maar om de betrokkene te confronteren met zijn 

handelingen en hem tekst en uitleg te vragen.3

Het Openbaar Ministerie zou er ook voor kunnen zorgen om de 

eigen successen op het gebied van witwassen meer voor het voet‑

licht te brengen. De veroordeling van een financiële facilitator is een 

goed moment om de persvoorlichting in te schakelen. Het beoogde 

effect is dan om met de berichtgeving andere financiële facilitators 

bewust te maken van de gevolgen van hun handelen.

Mediaberichtgeving kan overigens breed uitwaaieren. Negatieve 

verhalen over een bepaalde financiële facilitator kunnen banken 

ertoe aanzetten om hem als cliënt te weigeren. Geen bank zal 

namelijk bekend willen staan als een instantie die witwassers de 

gelegenheid biedt hun zaken te regelen. Het gevolg is dan dat een 

bepaalde financiële facilitator de status van onbankierbaar krijgt. 

Dat betekent dat hij geen financiële transacties voor zichzelf en voor 

derden kan verrichten.4 Wanneer zoiets op zijn beurt weer breed 

wordt uitgemeten in de pers, kunnen de facilitators er niet omheen 

dat hun criminele handelen uiterst negatieve consequenties voor 

henzelf kan hebben.

Bewustzijn achteraf verhogen

Naast passieve en actieve communicatie blijkt uit de interviews 

dat het bewustzijn van financiële facilitators ook is in te schakelen 

nadat een crimineel feit heeft plaatsgevonden. Tijdens het politie‑

verhoor wordt een geconstateerde witwashandeling namelijk als 

een specifieke gebeurtenis in tijd en plaats met bepaalde verdach‑

ten in verband gebracht. Per gebeurtenis wordt de betrokkenen 

3	 Dat	er	jaarlijks	over	de	honderdduizend	meldingen	zijn,	hoeft	geen	belemmering	te	zijn.	
Er	kan	een	keuze	voor	een	bepaald	soort	melding	worden	gemaakt.

4	 Hancock	en	Laycock	adviseren	zelfs	dat	banken	bekend	moeten	worden	gemaakt	met	
de	personalia	van	eenieder	die	voor	witwassen	is	veroordeeld	(Hancock	en	Laycock,	
2010,	p.	186).
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om een verklaring gevraagd. Uit de interviews blijkt dat de meeste 

 financiële facilitators (in tegenstelling tot hun opdrachtgevers) 

bereid zijn een verklaring te geven. Zo’n verklaring kan variëren van 

een toelichting op bepaalde transacties, een gedeeltelijke of volle‑

dige schuld betekenis tot getuigenissen tegen opdrachtgevers. Dat is 

een opvallend gegeven. Blijkbaar voelen financiële facilitators zich 

geroepen om iets te verklaren. De geïnterviewde rechercheurs wij‑

zen op vier factoren die hierbij een rol kunnen spelen.

Allereerst is daar het feit dat sommige soorten financiële facilitators 

op hun functie kunnen worden aangesproken. Een boekhouder die 

een door hem opgemaakte balanspost niet kan verklaren, heeft geen 

bestaansrecht. Een notaris of accountant is zelfs wettelijk verplicht 

om voor zijn handelen verantwoording aan derden af te leggen.

Ten tweede noemen de rechercheurs diverse oorzaken die passen 

in de bindingtheorie van Hirschi (1969). Sommige betrokkenen 

hebben een sterke neiging schoon schip te maken naarmate zij 

meer in de legale maatschappij zijn geworteld. Dit geldt vooral 

voor  financiële facilitators die zich met de papieren werkelijkheid 

bezighouden. Doordat zij in de loop der jaren veel tijd en energie in 

hun studie en werk hebben gestoken, hebben zij een goede formele 

arbeidspositie en hoge maatschappelijke status weten op te bouwen. 

Dit alles dreigt echter als een kaartenhuis in elkaar te storten op het 

moment dat zij worden vervolgd. Met het afleggen van verklaringen 

proberen zij te bewerkstelligen dat hun niets strafbaars te verwijten 

valt.

Ten derde wordt een loyaliteitskwestie genoemd. Wanneer de 

 financiële facilitator ver van de opdrachtgever afstaat en hem amper 

kent, heeft de facilitator minder moeite om tegen hem te getuigen. 

Omdat er geen sprake is van vriendschappelijke betrekkingen, hoeft 

het ‘verraad’ niet tot schuldgevoelens te leiden. Een gebrek aan loya‑

liteit wordt met name aangetroffen bij facilitators die bemiddelen bij 

contanten. Zij leveren hun diensten aan een scala van afnemers die 

zij amper kennen en vaak slechts vluchtig ontmoeten.

Ten vierde kan een politieconfrontatie ‘bevrijdend’ werken. Dit is 

het geval als een financiële facilitator zich gedwongen ziet om han‑

delingen uit te voeren die hij uit angst voor de opdrachtgever niet 

durft te weigeren. Met het besef dat een opsporingsonderzoek deze 

druk kan wegnemen, wordt daarom aan het verhoor meegewerkt.

Een som van deze vier factoren kan financiële facilitators ertoe 

overhalen om na het begaan van strafbare feiten hun medewerking 
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aan een politieonderzoek te verlenen. Overigens kan de balans ook 

de andere kant uitslaan. Angst voor een grote maatschappelijke val 

of een sterke vriendschappelijke relatie met of juist angst voor de 

opdrachtgever zal elke aandrang tenietdoen om bij de politie een 

verklaring af te leggen.

Tegengaan ontremmingen

Deze methode werd oorspronkelijk ingezet om overmatig  alcohol‑ 

en drugsgebruik te bestrijden, en daarmee te voorkomen dat 

remmingen wegvallen die normafwijkend gedrag tegengaan. 

Onderzoekers naar georganiseerde misdaad hebben dit idee 

 geïnterpreteerd als het weghalen van de grondstoffen die een 

bepaalde soort misdaad mogelijk maken (Bouloukos, Farrell e.a., 

2003). Bijvoorbeeld de inbeslagname van precursoren om de 

 productie van synthetische drugs tegen te gaan.

Het is echter moeilijk om de idee van het tegengaan van ontrem‑

mingen te vertalen naar de voorbeelden die uit de interviews naar 

voren zijn gekomen. Financiële facilitators hoeven zichzelf natuur‑

lijk niet eerst in een staat van ongeremdheid te brengen alvorens zij 

hun diensten verlenen. Er zijn ook geen vaste grondstoffen aan te 

wijzen die essentieel zijn voor financiële facilitators. Een mogelijke 

uit zondering die bij contanten kan worden gemaakt, is de voorkeur 

voor € 500‑biljetten. De hoge nominale waarde van € 500‑biljetten 

zorgt er namelijk voor dat koeriers grote bedragen kunnen smok‑

kelen. Als koeriers alleen € 100‑biljetten tot hun beschikking zouden 

hebben, dan zou het te smokkelen volume fors toenemen.

Het afschaffen van € 500‑biljetten lijkt dan ook een logische 

 oplossing, temeer daar het biljet in het normale handelsverkeer 

niet zo vaak wordt gebruikt. Bovendien weigeren de meeste winkels 

en benzinestations in Europa zelfs deze biljetten te accepteren uit 

angst om met vals geld betaald te worden. Een eerste aanzet tot 

afschaffen is al in Groot‑Brittannië gegeven. Nadat de Serious Orga-

nised Crime Agency in 2010 rapporteerde dat 90% van de € 500‑biljet‑

ten in handen van criminelen is, besloot de Britse banksector de 

toelevering van deze biljetten stop te zetten.5 Dit had tot resultaat 

5	 CNN,	13	mei	2010,	http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/05/13/britain.euro.
note/index.html.
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dat sinds mei 2010 de wisselkantoren in Groot‑Brittannië zijn 

gestopt met het uitgeven van € 500‑biljetten.

Naleving vergemakkelijken

Het vergemakkelijken van naleving kan op twee manieren worden 

vertaald. Ten eerste moet het de financiële facilitator makkelijk 

worden gemaakt om niet op oneigenlijke verzoeken in te gaan. Ten 

tweede moet de financiële facilitator een mogelijkheid worden 

geboden om bij eventuele misstappen deze weer recht te trekken.

In feite bestaat voor financiële facilitators al een eenvoudige 

weigeringsgrond om criminele handelingen te verrichten. Er bestaat 

immers al uitgebreide regelgeving op het terrein van witwassen, 

zodat facilitators daar slechts naar hoeven te verwijzen om duidelijk 

te maken dat zij onmogelijk valse gegevens kunnen verwerken. 

Dit geldt zowel voor facilitators die zich met contanten als voor 

facilitators die zich met een papieren werkelijkheid bezighouden. 

De bankmedewerker die gevraagd wordt om veel geld te wisselen 

of op een bankrekening te storten, kan wijzen op zijn gebrek aan 

handelingsvrijheid. Een boekhouder, accountant of notaris kan 

wijzen op het verbod op valsheid in geschrifte. Volgens de geïnter‑

viewde rechercheurs vinden deze weigeringen ook daadwerkelijk 

plaats. Zo werd tijdens een opsporingsonderzoek waargenomen 

dat een crimineel bij een notaris nul op het rekest kreeg omdat er 

onduidelijkheden over de financiering waren. Zo’n weigering van 

een notaris hoeft ook geen heldenmoed te vergen. De crimineel 

ging vervolgens op zoek naar een andere notaris die hem wel wilde 

helpen (wat overigens ook niet lukte).

Maar stel dat de notaris wel was ingegaan op het criminele voorstel 

en hier gaandeweg spijt van had gekregen. Met andere woorden: hij 

wil er uitstappen. In dit geval zijn er twee opties.

Ten eerste kan hij proberen om het met de belastinginspecteur op 

een akkoord te gooien. Door het betalen van een boete kan hij ver‑

volging afkopen. Voor bepaalde vormen van strafbare handelingen 

zijn speciale clementieregelingen in het leven geroepen.

Een tweede oplossing is zo iemand een informant van de Criminele 

Inlichtingen Eenheid (CIE) te laten worden. Financiële facilitators 

zouden, gezien hun positie, zeer waardevolle informatie kunnen 
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leveren omtrent criminele handelsstromen en de neerslag van het 

illegaal verdiende vermogen.6

Aangezien er waarschijnlijk weinig financiële facilitators zullen zijn 

die uit zichzelf naar de politie zullen stappen met het verzoek om 

informant te worden, zouden de opsporingsdiensten ook zelf naar 

hen op zoek kunnen gaan. Dat is echter makkelijker gezegd dan 

gedaan. Het werkt natuurlijk contraproductief als een financiële 

facilitator direct na de eerste toenadering van de CIE zijn opdracht‑

gevers op de hoogte stelt. Maar er kan ook een gevaarzetting voor 

financiële facilitators ontstaan als hun opdrachtgevers erachter 

zouden komen. Dit risico is enigszins in te dammen door rekening 

te houden met de factoren die bij bewustzijn verhogen naar voren 

kwamen. Zo zal er eerder kans van slagen zijn als een financiële 

facilitator veel bindingen in de legale wereld heeft, weinig gevoelens 

van nauwe verbondenheid met de opdrachtgever, een geringe angst 

voor criminele repercussies of simpelweg weinig betrokkenheid bij 

de onderliggende misdaden heeft dan als het omgekeerde het geval 

zal zijn.

Slotbeschouwing

In theorie is het bestrijden van witwassen de meest logische keus 

voor de aanpak van georganiseerde misdaad. Als de misdaad‑

ondernemer wordt verhinderd om zijn illegale winsten te benutten, 

dan heeft hij immers voor niets risico’s gelopen. Het bestrijden van 

witwassen is daarom zeker geen recent, nieuw inzicht. De afgelopen 

jaren zijn al diverse maatregelen ingesteld die als regels opleggen 

kunnen worden bestempeld. Te denken valt aan het strafbaar stel‑

len van handelingen die als witwassen kunnen worden betiteld, het 

toezicht op bepaalde beroepsgroepen en de meldplicht vanuit ban‑

ken. Maar het is een illusie om te denken dat misdaadondernemers 

hiermee buiten spel zijn gezet. Sterker nog, het risico op een schijn‑

zekerheid kan dan ontstaan (Kleemans, Soudijn e.a., 2010). Het is 

namelijk uitgesloten dat volledig dekkende regelgeving kan worden 

6	 Hierbij	komt	ook	nog	een	andere	vorm	van	preventie	om	de	hoek	kijken.	Illegaal	ver
mogen	dat	in	beslag	wordt	genomen,	kan	geen	toekomstige	transporten	bekostigen	of	
in	witgewassen	vorm	de	reguliere	handelsmarkt	verstoren.
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ingevoerd bij zo’n complexe materie als het internationale economi‑

sche handelsstelsel. Meer regelgeving vergroot ook het risico op een 

overvloed aan informatie die niet verwerkt kan worden en foutieve 

meldingen. Bovendien draagt de inzet op meer regelgeving ook een 

inherente zwakte met zich mee. Als geconstateerd kan worden dat 

bepaalde toezichthouders helpen om de regelgeving te omzeilen, 

dan zal regelgeving daar tegen haar grenzen oplopen.

Omdat regelgeving niet zaligmakend is, moet ook naar alternatieven 

worden gekeken. Een mogelijk aandachtspunt is de rol van finan‑

ciële facilitators. Uit wetenschappelijk onderzoek naar georgani‑

seerde misdaad is bekend dat zij vanwege hun unieke expertise 

een belangrijke rol spelen. Het is dan logisch om vanuit preventief 

oogpunt hierop in te spelen. Hoe kan er worden gezorgd dat finan‑

ciële facilitators niet in situaties terechtkomen waarin hun dien‑

sten worden verlangd, of, als het moment eenmaal daar is, ervoor 

zorgen dat zij de keuze maken om hun diensten niet voor witwassen 

beschikbaar te stellen?

Het eerste streven zal onmogelijk zijn. In de westerse vrije handels‑

economie moeten personen met financiële expertise openlijk als 

dienstverlener werkzaam kunnen zijn. Dat betekent dat het iedereen 

vrijstaat om met hen zakelijk contact op te nemen. Ook klanten 

met minder zuivere motieven kunnen dus een financiële expert 

aanzoeken.

Daarmee blijft het tweede streven over. Financiële facilitators hoe‑

ven niet met elke wens van de klant mee te gaan. Als een klant van 

bijvoorbeeld een notaris verlangt om de wet te overtreden, dan moet 

de notaris uit eigen beweging weigeren.

De weigering om een crimineel financieel te faciliteren kan 

 theoretisch in het frame van het wegnemen van uitvluchten worden 

ondergebracht. Interviews met opsporingsambtenaren wijzen uit 

dat verschillende methoden uit deze techniek toepasbaar zijn. 

Het betreft hier echter maatwerk. Er moet namelijk rekening worden 

gehouden met het type activiteiten dat een financiële facilitator 

verricht. Witwassen wordt vaak vertaald als het streven om illegaal 

verdiend geld in de legale economie in te brengen via een systeem 

van plaatsen, verhullen en integreren.

Maar daarmee bestaat het risico dat voorbij wordt gegaan aan 

andere specifieke vormen van financiële facilitering, namelijk het 

omzetten van kleine coupures in grotere, het wisselen van buiten‑

landse valuta en het fysiek transporteren van contant geld.
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Deze handelingen plaatsen het geld nog niet in het legale financiële 

systeem, net zomin als ze leiden tot verhullen of integratie. Er moet 

dan ook rekening mee worden gehouden dat criminelen niet elke 

economische handeling voor een wettig kader hoeven te verant‑

woorden. Zo financieren zij partijen drugs onderling met contant 

geld, willen stromannen in euro’s in plaats van dollars worden 

uitbetaald en kan geld best fysiek over de wereld worden verplaatst. 

Het modelleren van crimineel‑economische activiteiten dient dan 

ook rekening te houden met een tweedeling in contanten en papie‑

ren componenten.

Afhankelijk van de activiteiten van een financiële facilitator, is de 

ene methode uit het arsenaal van removing excuses dan ook meer of 

minder geschikt. Zij die zich met het transporteren van contant geld 

bezighouden, zijn minder via bewustzijn verhogen te bereiken dan 

zij die zich met schijnconstructies bezighouden. Maar veel hangt 

ook af van de situatie zelf. Wettelijke verplichtingen, statusverlies 

in de legale maatschappij, het ontbreken van loyaliteit of angst naar 

de opdrachtgever zorgen ervoor dat financiële facilitators al dan 

niet verklaringen afleggen die voor hun opdrachtgevers belastend 

kunnen zijn.

De focus op financiële facilitators resulteert in het onderkennen van 

een tweedeling in contanten en papieren componenten. Deze bena‑

dering heeft als voordeel dat hierdoor meer activiteiten van finan‑

ciële facilitators kunnen worden ondervangen dan in de gangbare 

benadering van witwassen gebruikelijk is. Witwassen wordt 

namelijk vaak vertaald als een proces waarbij illegaal verdiend geld 

drie fasen dient te doorlopen, te weten een plaatsings‑, verhul‑ en 

integratiefase.7 Vanuit deze gedachte wordt crimineel geld eerst in 

het financiële stelsel gebracht (plaatsen) door het bijvoorbeeld op 

een bankrekening te storten. Er wordt dan een schijnbaar legale her‑

komst aan het geld gegeven (verhullen) zodat er uiteindelijk legaal 

aankopen mee kunnen worden gedaan (integratie). Maar in deze 

gefaseerde benadering komen een aantal handelingen niet aan bod 

die voor criminelen ook van belang blijken te zijn. De casestudies 

laten namelijk zien dat er behoefte is aan het omzetten van kleine 

coupures in grotere, het wisselen van buitenlandse valuta en het 

7	 Bijvoorbeeld	http://www.fatfgafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_	
33659613_1_1_1_1,00.html#Howismoneylaundered.
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fysiek transporteren van contant geld. In deze behoefte voorziet een 

apart slag financiële facilitator dat zich met contanten bezighoudt. 

De handelingen die zij verrichten gaan in feite buiten het legale 

financiële systeem om, waardoor ze in bestrijdingsstrategieën 

gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien.

Het gebruik van informatie van financiële facilitators roept overi‑

gens wel een ethisch dilemma op. In hoeverre zijn wij bereid een 

deal met een financiële facilitator te maken alleen om de persoon 

die verdovende middelen importeert te pakken? Brengt dit het 

risico op klassenjustitie met zich mee? Wie de wet overtreedt, moet 

immers zonder aanziens des persoons worden behandeld.

Dat neemt niet weg dat de strategie van het wegnemen van uit‑

vluchten in relatie tot financiële facilitators, ongewild, de leden 

van een bepaalde klasse voortrekt. Dat komt doordat personen 

die zich met contanten bezighouden over het algemeen moeilijker 

via regels opleggen en bewustzijn verhogen zijn te bereiken dan zij 

die een papieren werkelijkheid creëren. Voorlichtingscampagnes 

kunnen bij de laatste categorie namelijk lopen via de kanalen van 

opleidingen en publicaties in vakbladen. Dat geeft hun vervolgens 

een steviger fundament om criminele verzoeken naast zich neer 

te leggen (na leving vergemakkelijken). Oftewel, leden uit erkende 

beroepsgroepen worden van tijd tot tijd moreel ondersteund om 

geen misstappen te zetten, terwijl de anderen het op eigen kracht 

moeten zien te redden.
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Infiltratie van de bouwsector door 
de Italiaanse maffia

E.U. Savona*

In dit artikel worden op basis van de zogeheten scenariomethode 

(ook wel: scriptmethode) de verschillende stadia onder de loep 

genomen die kenmerkend zijn voor de infiltratie van georgani‑

seerde misdaadbendes in de publieke bouwsector. Gekeken wordt 

naar drie verschillende lokale gemeenschappen met een hoog 

gehalte georganiseerde misdaad (Sicilië, Calabrië en Campanië), 

waarvan de Siciliaanse als casus gedetailleerd wordt uitgewerkt. 

Vervolgens worden de belangrijkste verschillen en overeenkomsten 

met de N’drangheta en de Camorra behandeld.1 De gegevens in de 

Siciliaanse casestudy zijn aan geleverd door lokale gerechtelijke 

instanties. De in de casus genoemde gerechtelijke beslissingen heb‑

ben betrekking op criminele activiteiten uitgevoerd aan het eind 

van de jaren negentig. Elk van de beslissingen omvat ongeveer 1.000 

tot 1.500 pagina’s met gedetailleerde beschrijvingen van criminele 

activiteiten op basis van transcripties van afgeluisterde telefoonge‑

sprekken en ondervragingen van getuigen en kroongetuigen die zelf 

verdachten zijn.

De aan de hand van de scenariomethode onderzochte gevallen 

dragen bij aan de microanalyse van de georganiseerde misdaad, 

waarbij wordt geput uit algemene kennis over het onderwerp 

afkomstig uit de macroanalyse die momenteel in de literatuur wordt 

verricht. Het doel van deze analyse is een bijdrage te leveren aan de 

*	 Prof.	dr.	Ernesto	Savona	is	als	hoogleraar	verbonden	aan	de	Università Cattolica del 
 Sacro Cuore	in	Milaan.	De	auteur	dankt	Marco	Zanella,	PhDkandidaat	in	het	Interna
tional	PhD	Programme	in	Criminology	van	dezelfde	universiteit,	voor	zijn	bijdrage	aan	
de	totstandkoming	van	dit	artikel.	

1	 Het	oorspronkelijke	engelstalige	artikel,	waarop	deze	bijdrage	is	gebaseerd,	is	
verschenen	als	hoofdstuk	in	Bullock,	K.,	R.V.	Clarke	e.a.	(2010).	Hierin	wordt	ook	een	
geval	van	infiltratie	van	de	publieke	bouwsector	door	de	N’drangheta	gedetailleerd	
uit	gewerkt	volgens	de	scenariomethode.	Het	gaat	om	een	aanbestedingsprocedure	
voor	de		modernisering	van	de	snelweg	SalernoReggio	Calabria.	Ook	een	casus	van	
de	Camorra	wordt	uitgewerkt,	namelijk	de	infiltratie	van	bouwwerkzaamheden	aan	de	
gevangenis	Santa	Maria	Capua	Vetere.	
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 ontwikkeling van meer concrete maatregelen, gericht op situatio‑

nele misdaadpreventie.

Stappen van de misdadiger

De scenariomethode behelst het analyseren van een misdaad door 

de stappen van de misdadiger te volgen (Clarke en Cornish, 2000). 

Om deze methode toe te passen voor het analyseren van de infiltra‑

tie van de georganiseerde misdaad in de bouwsector dient antwoord 

te worden gevonden op de volgende vragen: (a) wat is de meer‑

waarde van deze methode waar het gaat om inzicht krijgen in de 

georganiseerde misdaad, (b) welke georganiseerde misdaad wordt 

onder de loep genomen, en (c) waarom richt men zich op infiltratie 

van de bouwsector?

Over de georganiseerde misdaad bestaat uitgebreide literatuur. 

De gehanteerde methoden lopen sterk uiteen en variëren van de ver‑

halen van maffiabazen tot onderzoek naar de organisatie structuur. 

Ook de methoden voor het inschatten van de gevaren van de georga‑

niseerde misdaad verschillen sterk: van een bottom‑up benadering 

(Savona, 2009) tot een top‑down methode (Van Dijk, 2008). In al 

deze studies, gebaseerd op secundaire en primaire  gegevens, is het 

fenomeen meer als een geheel beschouwd door het te relateren aan 

verschillende omgevingen, culturen en economische condities. 

Deze analyse van het fenomeen als geheel was nodig om algehele 

maatregelen te ontwikkelen in de vorm van internationale ‘zachte’ 

wetgeving en nationale ‘harde’ wetgeving. Het VN‑Verdrag tegen 

transnationale georganiseerde criminaliteit (2000) en de vele regio‑

nale en nationale wetten tegen dit fenomeen zijn veel meer gericht 

op strafvervolging en veel minder op preventie.

De scenariomethode biedt als voordeel dat het inzicht in de georga‑

niseerde misdaad verschuift van algemene typologieën, zoals ‘actie 

op criminele markten’ of ‘infiltratie in de bovenwereld’, naar meer 

specifieke beschrijvingen van wat deze criminelen doen. Dergelijk 

inzicht is essentieel om te voorkomen dat deze misdaden überhaupt 

plaatsvinden (Levi en Maguire, 2004). Situationele misdaadpreven‑

tie behelst het ontwikkelen van technieken om criminele activi‑

teiten te voorkomen, te beperken of te verstoren. Deze technieken 

zijn gebaseerd op allerlei manipulaties in de omgeving om de 

risico’s, inspanningen en beloningen van misdaad te beïnvloeden. 
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Er worden steeds meer van dergelijke technieken ontwikkeld, van 

uiteenlopende aard en verschillend raffinement (Cornish en Clarke, 

2001).

Een dergelijke interventie moet aan twee belangrijke voorwaar‑

den voldoen: (1) de aanpak moet misdaadspecifiek zijn en (2) van 

specifieke misdaden moet in detail worden onderzocht hoe ze zijn 

gepleegd. De toepassing van deze aanpak vereist een nauwkeurige 

omschrijving van de mensen en/of organisaties die de misdaden 

voorbereiden en/of plegen. Bovendien moet worden bepaald hoe 

hun infiltratie van de bouwsector kan worden verklaard.

Met betrekking tot de definitie van ‘georganiseerde misdaad’ kan 

worden gesteld dat dit eerder een mengeling van verschillende 

concepten betreft dan een duidelijk hanteerbaar concept. In dit 

hoofdstuk komen drie criminele organisaties aan de orde die 

kenmerkend zijn voor Zuid‑Italië en met name Sicilië, Calabrië 

en Campanië: Mafia, N’drangheta en Camorra. Deze organisaties 

vertonen wat geschiedenis, structuur en modus operandi betreft 

grote verschillen.

De Siciliaanse maffia, ook bekend als ‘La Cosa Nostra’, werd tus‑

sen 1970 en 1990 nauwlettend in de gaten gehouden, omdat de 

organisatie in die periode meer dan honderd overheidsdienaren 

vermoordde: politieagenten, openbare aanklagers, rechters, lokale 

en nationale politieke leiders en journalisten. Eind jaren zeven‑

tig was de intrede van de Siciliaanse maffia in de internationale 

drugswereld een van de redenen voor een moordende concurrentie 

tussen twee groepen binnen dezelfde hiërarchische structuur: de 

oude organisaties en de nieuwkomers. De laatsten waren succesvol 

en in de jaren 1980‑1992 verkregen zij het monopolie. Tegenwoordig 

speelt de Siciliaanse maffia een marginale rol op de internationale 

misdaadmarkten. De organisatie, die tegenwoordig meer lokaal 

opereert, heeft afpersing en infiltratie in de publieke bouwsector tot 

kernactiviteit ontwikkeld. 

De N’drangheta, actief in Calabrië, heeft zich minder in de kijker 

gespeeld dan de Siciliaanse maffia. De organisatie heeft maar 

weinig belangrijke moorden gepleegd, zwijgt in alle talen over haar 

grensoverschrijdende activiteiten en heeft totale controle gehou‑

den over haar werkterrein. De organisatie, waarvan de hiërarchi‑

sche structuur wordt bepaald door familiebanden en onderlinge 

hu welijken, heeft zich vooral toegelegd op het combineren van 

transnationale met lokale activiteiten (steeds via het migratiepad). 
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Op dit niveau is infiltratie van de publieke bouwsector een manier 

om de opbrengsten uit illegale activiteiten wit te wassen en te 

investeren, controle te houden over het werk terrein en legitimiteit te 

verwerven.

Anders dan vroeger is de Camorra in Campanië tegenwoordig 

slechts een aanduiding voor allerlei concurrerende bendes die zich 

bezighouden met drugshandel, drugssmokkel, afpersing en andere 

criminele activiteiten. Deze rivaliteit tussen bendes heeft geresul‑

teerd in vele interne moorden op ‘camorristi’ van concurrerende 

groepen en soms in geweld tegen externe figuren. Deze groepen 

controleren delen van het territorium en hebben nauwe banden met 

de plaatselijke politieke elite. Infiltratie van de publieke bouwsector 

is onderdeel van hun kernactiviteiten, zoals ook het geval is bij de 

N’drangheta en de Siciliaanse maffia.

‘Infiltratie’ duidt op het vermogen van criminele organisaties om 

binnen te dringen in legitieme bedrijven en deze alleen of in samen‑

werking met legitieme figuren te leiden. De publieke bouwsector is 

niet de enige sector die wordt geïnfiltreerd door de georganiseerde 

misdaad, maar ze vinden deze sector zowel in Italië als elders 

aantrekkelijk (Goldstock, 1991). In de bouw komen de drie produc‑

tiefactoren van bedrijven samen, namelijk grondstof, mankracht 

en kapitaal, die in de handen van de georganiseerde misdaad 

economisch en politiek gewin kunnen opleveren. Zo bieden de 

productie en distributie van beton de middelen om de concurrentie 

met rivaliserende ondernemingen te beheersen of te beïnvloeden, 

werkgelegenheid te creëren waar sprake is van grote werkloosheid 

en de opbrengsten van misdaad wit te wassen door ‘vuil’ geld te 

vermengen met wettig verkregen geld. De criminele exploitatie van 

deze drie factoren geeft macht en invloed op territoriaal niveau en 

daarmee de controle over stemmen bij politieke verkiezingen. Deze 

kunnen worden geruild tegen gunsten in de vorm van het steunen 

van bouwprojecten waarvan de begunstigden criminele onderne‑

mingen zijn. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die in stand wordt 

gehouden door wederzijdse bevoordeling, corruptie en geweld (of de 

dreiging met geweld), georganiseerde misdaad, lokale economische 

en politieke macht en lokale overheden.

Hoewel er geen betrouwbare gegevens bestaan over de omvang van 

deze infiltratie of het aantal bedrijven in Italië dat door de georgani‑

seerde misdaad is geïnfiltreerd, wordt het probleem in de literatuur 

en door de Parlementaire Antimaffia Commissie onderkend als zeer 
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ernstig (zie Commissione Parlamentare Antimafia, 2006a, 2006b). 

Infiltratie vormt de brug tussen criminele en legale activiteiten 

die het mogelijk maakt de opbrengsten uit misdaad te investeren. 

Infiltratie versterkt de controle over het territorium door baantjes 

te verdelen en consensus te verkrijgen, ondergraaft het openbaar 

bestuur en corrumpeert de politiek. Terugdringing van infiltratie 

draagt daarom bij aan de transparantie van politieke en bestuur‑

lijke systemen en het verzwakt de daadkracht van georganiseerde 

misdaadbendes.

De infiltratie plaatsen in een misdaadscenario

Waar macroanalyse verklaart waarom de georganiseerde misdaad 

corruptie en geweld gebruikt en wat de structurele en culturele 

voorwaarden zijn voor het gebruik ervan, verklaart de microanalyse 

van afzonderlijke misdaden wanneer, hoe en waar corruptie en 

geweld worden gebruikt. Deze kennis is van essentieel belang voor 

het bedenken van specifieke situationele misdaadpreventiemaat‑

regelen. Weten dat corruptie wordt gebruikt om de infiltratie van de 

georganiseerde misdaad in de publieke bouwsector te faciliteren, 

kan bijvoorbeeld de aanzet geven tot het verkrijgen van inzicht in 

de manier waarop de Siciliaanse maffia bemiddelt tussen politici, 

bestuurders en concurrerende bedrijven. Om dit gedrag een halt 

toe te kunnen roepen is inzicht in de verschillende processen en 

mechanismen die ten grondslag liggen aan deze bemiddelende rol 

van de Siciliaanse maffia onontbeerlijk, maar wel in het besef dat 

andere organisaties in andere contexten corruptie op andere manie‑

ren kunnen gebruiken.

Voor een volledige analyse van de georganiseerde misdaad is het 

noodzakelijk om ‘in te zoomen’, dat wil zeggen macroanalyse en 

microanalyse te combineren. Tot nu toe is macroanalyse toegepast; 

nu is het tijd de microdimensie te ontwikkelen en dit artikel is een 

eerste, verkennende stap in die richting.

De hier gehanteerde theoretische benadering is een uitgebreide 

versie van de door Cornish (1994) gebruikte methode die lijkt aan te 

sluiten op de complexiteit van georganiseerde misdaadactiviteiten 

en de dynamiek daarvan. Dit kan worden omschreven als de ver‑

schuiving van het protoscript (Schank en Abelson, 1977), bestaande 

uit de ‘aantrekkingskracht van overheidscontracten op de georga‑
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niseerde misdaad’, via het script bestaande uit ‘manieren waarop 

de georganiseerde misdaad openbare aanbestedingen infiltreert’, 

naar het spoor van ‘infiltratie door de georganiseerde misdaad in de 

publieke bouwsector’.

De scenariomethode is gebaseerd op een reeks logische stappen, 

onderverdeeld in vijf ‘episodes’: voorbereiding, (rand)voorwaar‑

den scheppen (precondities), selectie van het doel (instrumentele 

randvoorwaarde), ‘de daad’ en de ontstane situatie (postcondities) 

of gevolgen na afloop (nasleep). De voorbereidingsepisode heeft 

betrekking op de activiteiten van georganiseerde misdaadgroepen 

om het onderling eens te worden over de infiltratie. De tweede 

episode, het scheppen van de randvoorwaarden of precondities, 

behelst de activiteiten van de georganiseerde misdaadgroepen om 

de voorwaarden te scheppen waarop de desbetreffende misdaad 

kan worden gepleegd (zie bijvoorbeeld Johnson, Natarajan e.a., 

1993). De selectie van het doel (instrumentele preconditie) en 

de ‘daad’‑episodes hebben betrekking op de acties (waaronder 

 individuele misdaden, zoals corruptie en/of geweld, of een reeks van 

acties die resulteren in de schending van wet‑ en regelgeving betref‑

fende openbare aanbestedingen) die worden ondernomen om de 

publieke bouwsector te infiltreren. De postcondities‑ of nasleepfase 

ten slotte beschrijft de erop volgende gedragingen of ook verdere 

misdaden. Of zoals Felson het stelt: ‘in veel gevallen is de nasleep 

van een misdaad de voorloper van de volgende misdaad’ (Felson, 

2006, p. 42).

Tezamen kwalificeren deze stappen de infiltratie van de georga‑

niseerde misdaad in de publieke bouwsector als een ‘project’‑

misdaad en als een ‘complexe’ misdaad (Cornish en Clarke, 2001). 

Dit betekent dat bij dit soort specifiek crimineel gedrag ad hoc 

samen werkende plegers betrokken zijn, die hun rol spelen op 

basis van hun specifieke vaardigheden (zie McIntosh, 1971, 1975; 

Aliquò, 2003). Dit soort misdrijven omvat ook meerdere locaties 

van scenario‑episodes, voor kortere of langere duur, en een groot 

aantal bijkomende misdrijven (corruptie, fraude, valse verklaringen, 

afpersing, omkoperij of geldstromen) of schendingen van de wet‑ en 

regelgeving met betrekking tot openbare aanbestedingen, die voort‑

vloeien uit of noodzakelijk zijn voor de criminele hoofdactiviteit (het 

infiltreren van openbare aanbestedingen in de bouw).
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Casestudy Sicilië:2 vier scenario’s

Deze casestudy betreft de zogenoemde Siino‑methode. Siino was de 

‘minister van openbare aangelegenheden’ van de Siciliaanse maffia 

en betrokken bij het criminele beheer van openbare aanbestedingen 

in de Siciliaanse publieke bouwsector. Deze case geeft een complex 

netwerk van individuen te zien (maffiosi, witteboordenwerkers, 

ambtenaren, lokale en nationale politici) die allemaal zijn betrok‑

ken bij de infiltratie van openbare procedures. Het door Siino 

bedachte mechanisme was ontworpen om van tevoren te weten 

wie er als winnaar uit de offerteronde tevoorschijn zou komen. In 

dit geval werd de infiltratie bewerkstelligd door: (1) de aannemer3 

te dwingen samen te werken met bepaalde onderaannemers4 en 

leveranciers van goederen en diensten en (2) de aannemer en de 

onderaannemers ‘messa apposto’ of protectiegeld te laten betalen.

Scenario 1. Voorbereiding/selectie van het doel

1. De ‘invloedssfeer’ bepalen

Families werken op territoriumbasis. De invloedssferen zijn his‑

torisch bepaald en elke familie beheert een bepaald, duidelijk 

afgebakend gebied. Om het infiltreren van openbare aanbestedin‑

gen beter te kunnen organiseren en toe te zien op de taakverdeling 

benoemen de families (Totò Riina) een persoon die de leiding heeft 

over de hele procedure, namelijk Siino.

Hij houdt contact met de vertegenwoordigers van elke familie 

die een bepaald geografisch gebied beheersen. In feite worden de 

openbare aanbestedingen verdeeld op basis van de locatie waar de 

werkzaamheden zullen plaatsvinden, volgens het principe van ter‑

ritoriumbeheer waaraan La Cosa Nostra altijd heeft vastgehouden.

2	 Het	bronmateriaal	is	afkomstig	van	de	rechtbank	van	Catanië,	13	april	2007,	Firra
rello+19,	n.	3815/02	+	2762/03	RG	Trib.

3	 Onder	de	term	‘aannemer’	wordt	verstaan	een	onderneming	die	werk	uitvoert	in	het	
kader	van	een	bouwproject	op	basis	van	een	contract	met	een	overheidsdienst	(klant).

4	 Onder	de	term	‘onderaannemer’	wordt	verstaan	een	persoon	of	onderneming	die	door	
een	hoofdaannemer	of	werkgever	is	gecontracteerd	om	werk	uit	te	voeren	of	diensten,	
arbeid	of	materialen	te	verrichten	of	te	leveren	in	het	kader	van	een	groter	project.
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2. Bijeenkomsten organiseren: mededaders selecteren en het doel 

 definiëren

Bazen van de bij de infiltratie betrokken families, bestuurders van 

bedrijven, witteboordenwerkers (zoals advocaten en accountants) 

en politici ontmoeten elkaar om afspraken te maken over de ver‑

deling van de markt en te beslissen welke bedrijven aannemer/

onderaannemers worden in welke openbare aanbestedingsproce‑

dure. Veel bedrijven zijn beschikbaar, maar slechts één of enkele 

daarvan worden gekozen. Gezien de sterke hiërarchische basis van 

de beslissingen weten bedrijven dat ze de bescherming en garanties 

nodig hebben die de lokale maffiafamilies bieden.

Scenario 2. Randvoorwaarden scheppen

3. Nieuwe ‘schone’ bedrijven of structuren opzetten, zoals tijdelijke 

verenigingen van bedrijven die fungeren als aannemers of onder-

aannemers

Op basis van de specificaties voor de openbare aanbesteding wor‑

den nieuwe bedrijven of tijdelijke consortia van bedrijven opgezet 

met steun van zelfstandige beroepsbeoefenaren en professionals uit 

de publieke en private sector.

4. Ervoor zorgen dat de geselecteerde bedrijven of tijdelijke consortia 

van bedrijven die fungeren als aannemer/onderaannemers,  voldoen 

aan de officiële vereisten

Er wordt voor gezorgd dat de geselecteerde bedrijven en tijdelijke 

verenigingen van bedrijven voldoen aan alle wettelijke en officiële 

vereisten. Lokale ambtenaren en politici worden omgekocht om in 

bezit te komen van de documenten.

5. De (corrumperende) relatie met de bedrijven versterken

De organisatie en Siino of zijn mannen versterken de relatie met de 

bedrijven om de latere activiteiten voor te bereiden.

6. De (corrumperende) relatie met de voor de procedure eerstverant-

woordelijke ambtenaar en met andere ambtenaren versterken

De organisatie en Siino of zijn mannen versterken de relatie met de 

voor de procedure eerstverantwoordelijke ambtenaar en met andere 

ambtenaren. De omkoopsom wordt bepaald.
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Scenario 3. De daad

7. Bepalen welke bedrijven erbij betrokken worden

Door middel van de gelegde contacten en de eerder georganiseerde 

bijeenkomst wordt de toekomstige winnaar van de procedure vooraf 

bepaald.

8. Uitsluiting van ongewenste bedrijven

Met intimidatie en geweld houden de maffiafamilies bedrijven af 

van het deelnemen aan de selectieprocedure of van het rapporteren 

van de feiten aan de politie.

9. De bieding opstellen – de offertes/voorstellen voor het (deel)contract 

opstellen

Naast de voornoemde gewelddadigheden komen de families en de 

vooraf bepaalde winnaar met de (nationale of lokale) ambtena‑

ren en politici overeen hoe een op maat gesneden offerte dient te 

worden opgesteld en beoordeeld. Bij dit proces worden bepaalde 

beperkingen of uitsluitingsclausules (bijvoorbeeld economische 

en technische vereisten waaraan deelnemers moeten voldoen) in 

kaart gebracht om de concurrentie te verkleinen en concurrenten 

‘uit te schakelen’. Ze komen overeen welk soort selectieprocedure 

zal worden gebruikt (onderhands, openbare aanbesteding, veiling). 

Op basis van de gekozen procedure bepalen ze hoe de procedure 

strenger kan worden bewaakt.

10. Gunning van het contract

Na de selectieprocedure wordt het contract gegund aan de vooraf 

bepaalde winnaar en wordt het officiële contract opgesteld.

11. De onderaannemingscontracten en andere contracten opstellen en 

gunnen

Als onderdeel van het organiseren van de infiltratie maken de 

criminele organisators ook afspraken met de ondernemingen en 

bedrijven waaraan de onderaannemingscontracten of andere con‑

tracten (bijvoorbeeld voor de levering van goederen en diensten) 

dienen te worden gegund.
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12. Opdringen van personeel

De families vragen de aannemer en de onderaannemers om plaat‑

selijke arbeiders in dienst te nemen die deel uitmaken van de 

criminele organisatie of daarmee nauwe banden hebben.

13. Afpersing en betaling van protectiegeld

Met de aannemer en de onderaannemers maakt de organisatie 

afspraken over de betaling van protectiegeld. De afpersing wordt 

afgedwongen door middel van intimidatie, geweld en andere mis‑

daden (moord, schietpartijen, brandstichting).

14. Technici en de bouwopzichters medeplichtig maken

De technici en de hoofdopzichter (de persoon die de leiding heeft 

over het project) worden medeplichtig gemaakt om de afpersings‑

praktijken te verhullen en het toezicht op de werkzaamheden te 

kunnen verscherpen.

15. Toezicht op de werkzaamheden die verband houden met de uit-

voering van het contract

Er vinden ronselpraktijken plaats. Dankzij de hulp van vakbonds‑

leden of witteboordenwerkers en professionals kan de organisatie 

toezicht houden op de door de aannemer en onderaannemers uit‑

gevoerde werkzaamheden, onplezierige situaties beheersen en de 

arbeiders in de hand houden.

Scenario 4. De nasleep

16. Verdeling van toekomstige overheidsopdrachten in verband met de 

werken

De families maken onderling afspraken over het verdelen en 

be heren van alle toekomstige winstgevende projecten in de publieke 

bouwsector.

17. Concurrentie tussen ondernemers betreffende de gunning van 

toekomstige overheidscontracten

Ondernemers, met name de ondernemers die zijn uitgesloten van 

het desbetreffende contract, proberen een streepje voor te krijgen 

boven de andere ondernemingen of bedrijven om toekomstige 

contracten in de wacht te slepen. Daartoe onderhouden ze nauwe 

banden met de hoofdopzichter en de families.
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Nu de door de georganiseerde misdaadgroepen uitgevoerde activi‑

teiten om openbare aanbestedingen te infiltreren stap voor stap zijn 

beschreven, behandelen we in het volgende deel de overeenkomsten 

en verschillen tussen infiltratieprocessen. Het doel daarvan is 

nauwkeuriger te kunnen bepalen welke misdaadpreventiemaat‑

regelen kunnen worden toegepast om de mogelijkheden van 

infiltratie zo veel mogelijk te beperken.

Overeenkomsten en verschillen tussen de drie criminele organisa‑
ties in het infiltratieproces

Dit artikel heeft vooral als doel om te demonstreren hoe de sce‑

nario‑ of scriptmethode in zijn werk gaat. Door de methode op 

verschillende misdaadorganisaties en casussen toe te passen, 

komen overeenkomsten en verschillen in werkwijze aan het licht. 

In de originele, langere Engelstalige versie van dit artikel zijn, 

zoals eerder vermeld, naast de hier beschreven Cosa Nostra‑

casus ook specifieke casussen van de N’drangheta en de Camorra 

onderworpen aan de scenario‑methode. Het blijkt dat de drie 

maffiagroeperingen vooral overeenkomsten vertonen bij de scena‑

rio‑episodes het ‘scheppen van randvoorwaarden – precondities’ en 

de ‘daad’. Verschillen doen zich voor bij de andere episodes ‘voor‑

bereiding/selectie van het doel’ en de ‘nasleep’ en lijken direct voort 

te vloeien uit de verschillende structuren van de desbetreffende 

criminele organisaties.

Overeenkomsten

Overeenkomsten in de door de groepen ondernomen activiteiten 

kunnen worden onderscheiden door analyse van de casestudy’s. 

Om deze overeenkomsten te kunnen koppelen aan het openbare 

aanbestedingsproces worden ze onderverdeeld in de drie belang‑

rijkste onderdelen van het proces van openbare aanbesteding: 

bieding opstellen, overeengekomen werkzaamheden uitvoeren en 

uitgevoerde werkzaamheden ‘controleren’. Dit is van belang voor 

het ontwikkelen van misdaadpreventiestrategieën, omdat de ana‑

lyse de zwakke punten in het proces van openbare aanbesteding 

blootlegt.
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1. De bieding opstellen en gunningsprocedures vaststellen

Alle gevallen tonen aan dat organisaties handelen en de infiltratie 

organiseren vóór de biedingsprocedure van start gaat. In feite han‑

delen ze al vóór het opstellen van de bieding en het vaststellen van 

de gunningsprocedures met het doel:

− controle te krijgen over de bedrijven die als winnaars van de proce‑

dure uit de bus moeten komen (afpersing);

− greep te krijgen op de grondstoffen (zoals beton) die nodig zijn voor 

het uitvoeren van de werkzaamheden;

− frauduleuze/corrumperende relaties aan te gaan met witteboor‑

denwerkers en professionals, zoals advocaten, accountants en 

notarissen, die een faciliterende rol spelen in het opzetten van 

nieuwe ‘schone’ bedrijven en het omzeilen van wettelijke bepalin‑

gen en voorschriften;

− frauduleuze/corrumperende relaties aan te gaan met ambtenaren 

om passende offertes te kunnen bieden of de gunningsprocedure 

te beïnvloeden.

2. Uitvoering van de werkzaamheden

− Georganiseerde misdaadgroepen nemen de kansen te baat die 

de wet criminelen onbedoeld biedt. In dit geval doen de zwakke 

plekken zich met name voor in (a) de onderaannemingsprocedu‑

res en (b) de overeenkomsten over de aankoop van goederen en 

diensten.

3. Uitgevoerde werkzaamheden ‘controleren’

− Georganiseerde misdaadbendes gaan frauduleuze/corrumperende 

relaties aan met ambtenaren en technici om problemen bij de 

uitvoering van het contract en kwaliteitsinspecties en ‑controles 

te voorkomen.

Verschillen

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de in deze drie casestudy’s 

beschreven infiltratieprocessen. Deze verschillen houden verband 

met de verschillende organisatiestructuren van de drie criminele 

organisaties: de Camorra is flexibeler en competitiever, terwijl de 

N’drangheta en de maffia een meer hiërarchische en gestructu‑

reerde organisatie hebben. Uit analyse van de casestudy’s blijkt 

dat de verschillen in organisatiestructuren vooral invloed hebben 

JV_02_11.indd   69 5-4-2011   16:12:42



70 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 2, 2011  Preventie van georganiseerde misdaad

op de scenario’s voor de ‘voorbereiding/selectie van het doel’ en de 

‘nasleep’.

Bij infiltratie in Campanië handelen de criminele partijen (de clans 

van de Camorra) in feite concurrerend, wat betekent dat de clans 

weliswaar op territoriale basis opereren, maar vaak met elkaar 

in de clinch liggen. Bij infiltratie van de bouwsector in Calabrië 

worden de invloedssfeer en de te controleren openbare aanbeste‑

dingen beheerd en bepaald op een autoritaire manier. In verband 

met de werkzaamheden voor de modernisering van de snelweg 

Salerno‑Reggio Calabria werd door de organisatie bijvoorbeeld een 

structuur op provinciaal niveau (de ‘direttivo provinciale’) in het 

leven ge roepen om de criminele activiteiten efficiënter te kunnen 

organiseren en het risico van conflicten of geschillen tussen de 

misdaadfamilies te verlagen. In het geval van Sicilië is sprake van 

een hiërarchische en gestructureerde methode om openbare aanbe‑

stedingen te infiltreren, waarbij families tussen elkaar proberen te 

bemiddelen in het stadium van de bepaling en selectie van het doel, 

evenals in het stadium van de ‘nasleep’.

Slotopmerkingen

Welke situationele maatregelen kunnen worden genomen om de 

georganiseerde misdaad minder kans te geven om de publieke 

bouwsector in Italië te infiltreren? Gezien het feit dat er wetgeving in 

de maak is om alleen al in het zuidelijke deel van Italië € 10 miljard 

in deze sector te investeren en dat deze investeringen in verhoogd 

tempo zullen worden doorgevoerd, is deze discussie in elk geval 

relevant ten behoeve van beleidsmaatregelen op de korte termijn.

De inspanningen verhogen

Het doel van infiltratie van de publieke bouwsector is criminele 

ondernemingen te laten doorstromen naar de bovenwereld, zodat 

zij hun illegale opbrengsten kunnen witwassen en kunnen door‑

gaan met investeren vanuit een machtspositie. De infiltratie begint 

op verschillende, vrijwillige manieren (uitwisseling van invloed) of 

met omkoping en geweld, en meestal met een onderaannemer die 

geleidelijk aan de hoofdaannemer wordt. Om het probleem aan te 

pakken zijn diverse voorstellen gedaan in de richting van het ver‑
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hogen van de inspanningen. Een mogelijke oplossing is ervoor te 

zorgen dat de relatie met onderaannemers meer permanent en min‑

der flexibel wordt. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de 

hoofdaannemer te verplichten de identiteit bekend te maken van de 

onderaannemers die in de fase van deelneming aan de offerte bij het 

project betrokken zijn. Deze oplossing houdt in dat ten behoeve van 

de transparantie aan efficiency wordt ingeboet, omdat flexibiliteit in 

het aantrekken van onderaannemers de efficiency immers ten goede 

komt. Het gevolg kan zijn dat waar strikte voorschriften gelden ten 

aanzien van het bekendmaken van de identiteit van onderaanne‑

mers die deelnemen aan de offerteronde, de projectkosten als geheel 

sterk kunnen stijgen.

Het risico vergroten

Infiltratie houdt allerlei risicofactoren in. Op basis van een risico‑

analysemodel waarin deze risicofactoren zijn verwerkt, kunnen 

overheden beter toezicht houden op het proces van openbare aan‑

besteding en kunnen opsporingsambtenaren het inkoopsysteem 

beter bewaken door ze te alarmeren wanneer zich onregelmatig‑

heden voordoen. Dit model dient te worden bijgewerkt met alle 

mechanismen die in het infiltratieproces worden gebruikt, op basis 

van de regel dat hoe groter het aantal ingevoerde risicofactoren, hoe 

meer risico’s worden bewaakt. In samenwerking met Transcrime 

heeft de Italiaanse overheid een model genaamd RISICO ontwikkeld 

dat toezichthouders en opsporingsambtenaren waarschuwt voor 

het risico van infiltratie betreffende een specifieke offerte. Dit model 

is gebaseerd op verschillende risicofactoren, ontleend aan op dit 

gebied uitgevoerd onderzoek (Caneppele en Calderoni, 2009).

De voordelen beperken

De voordelen van infiltratie zijn dat het criminele organisaties 

in staat stelt geld te investeren in legitieme projecten, hun greep 

op hun territorium te versterken door bedrijven ‘bescherming’ te 

bieden en banen te verdelen en stemmen te ruilen voor gunsten 

van politici, waarbij ze niet schromen bestuurders om te kopen of 

geweld tegen hen te gebruiken. De belangrijkste tegenmaatregel 

is de concurrentie tussen bedrijven die deelnemen aan dezelfde 

offerteronde te bevorderen. Criminelen willen deze concurrentie 
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beperken door middel van geweldpleging tegen mogelijk concur‑

rerende ondernemingen en door te proberen het monopolie te 

verwerven op grondstoffen, zoals beton. Zoals bij het verhogen van 

de inspanningen als hiervoor geschetst, gaan de oplossingen in de 

richting van het verhogen van de mate van transparantie, hoewel 

dit ten koste kan gaan van de efficiency. De overheid tijdelijk laten 

fungeren als leverancier van grondstoffen, waarbij deze beschikbaar 

worden gesteld aan alle partijen die ze nodig hebben, kan een oplos‑

sing zijn in situaties waarin de georganiseerde misdaad de vrije 

concurrentie sterk beïnvloedt.

Kansen beperken

Kansen worden gecreëerd binnen een mix van aanbestedings‑

wetgeving (criminogeen) en context (de sterke macht/invloed 

van de criminele organisatie). De aanbestedingswetgeving mis‑

daadbestendig maken is een manier om kansen te verminderen. 

‘Misdaadbestendig maken’ heeft betrekking op een proces dat: (a) is 

gericht op het identificeren van de onbedoelde criminele implicaties 

vervat in bestaande of voorgestelde wetgeving; (b) waar mogelijk het 

risico van misdaad als gevolg van bestaande of voorgestelde wet‑

geving kwantificeert; en (c) het na evaluatie van het misdaad risico 

binnen bepaalde bestaande of voorgestelde wetgeving mogelijk 

maakt ideeën over de beperking ervan uit te werken (Savona, 2006; 

Dorn, Levi e.a. 2008).

Uitvluchten tegengaan

In sommige regio’s met een hoog percentage georganiseerde mis‑

daadgroepen is sprake van een vicieuze cirkel tussen onzekerheid 

en ontwikkeling. Ondernemingen investeren niet in deze gebieden 

vanwege de georganiseerde misdaad. Dit gebrek aan investeringen 

genereert werkloosheid, zodat het voor de georganiseerde misdaad 

vervolgens gemakkelijk is de arbeidsmarkt te beheersen door banen 

te geven tegen lage lonen. Het ontbreken van investeringen verlaagt 

de concurrentie tussen ondernemingen en vergroot de macht van 

de georganiseerde misdaad. Een vaak gehanteerde uitvlucht om 

de concurrentie te beperken en lokale bedrijven te beschermen 

is de opvatting dat dit de enige manier is om de werkgelegenheid 

in de regio te behouden. Deze cirkelredenering kan worden door‑
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broken door erop te wijzen dat deze bescherming infiltratie door 

de georganiseerde misdaad in de hand werkt. In gebieden waar de 

georganiseerde misdaad sterk aanwezig is, hebben maatschappe‑

lijke organisaties en de pers onlangs geprobeerd het grote publiek 

en beleidsmakers attent te maken op deze vicieuze cirkel. Er werd 

op gewezen hoe belangrijk het is dat de overheid investeert in 

betere voorlichting over wettelijke procedures. Lokale onderne‑

mingen werd gevraagd samen te werken met de politie en aangifte 

te doen van gevallen van afpersing en veel bedrijven hebben dat 

ook gedaan. Ook werd erop aangedrongen bedrijven die dingen 

naar nieuwe contracten en contacten onderhouden met de georga‑

niseerde misdaad, op een zwarte lijst te plaatsen. Dit middel kan 

ontmoedigend werken en de georganiseerde misdaad weerhouden 

van het infiltreren van schone bedrijven.

Veel van de gesuggereerde remedies brengen een uitruil tussen 

transparantie en efficiency met zich mee. Dit probleem komt naar 

voren bij het evalueren van de gevolgen van situationele misdaad‑

preventiemaatregelen. De timing van de geplande acties is cruciaal 

voor het minimaliseren van dit ongewenste effect. In specifieke 

situaties kan het de moeite waard zijn om eerst te investeren in gro‑

tere transparantie binnen het systeem teneinde de omvang van de 

georganiseerde misdaad terug te dringen en vervolgens, als tweede 

stap, zodra de invloed van de georganiseerde misdaad is afgeno‑

men, maatregelen te nemen voor efficiëntere interventies.
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Emissiehandel:  
van paradijs naar bastion

Hoe criminelen hun weg vonden naar het systeem van 
emissiehandel en er weer uitgewerkt worden

A.P. Maljaars*

‘Fraude bij handel emissierechten’, ‘Nederlandse bedrijven slacht‑

offer van gestolen CO2‑emissierechten’, ‘Emissiehandel blijft plat na 

hack’: drie willekeurige koppen over emissiehandel die de afgelopen 

tijd in de media te vinden waren. Wat is emissiehandel eigenlijk, 

behalve een paradijs voor hackers en andere criminelen? Waarom 

is emissiehandel zo aantrekkelijk voor de onderwereld? En wat 

gebeurt er om de criminaliteit rond emissiehandel te bestrijden? 

De Nederlandse Emissieautoriteit deed er onderzoek naar. In dit 

artikel passeren btw‑fraude, hacking en identiteitsfraude de revue.

Emissiehandel

Het systeem van CO2‑emissiehandel is bedoeld voor grote indus‑

triële bedrijven in de Europese Unie en startte in 2005. De bedoeling 

ervan is om de uitstoot van het broeikasgas CO2 op een goedkope 

manier te verlagen. Daarmee helpt emissiehandel landen bij het 

halen van hun internationale uitstootdoelstelling onder het Kyoto‑

protocol.

Dit gaat als volgt: bedrijven onder CO2‑emissiehandel krijgen elk 

jaar op basis van hun uitstoot in het verleden een beperkte hoe‑

veelheid emissierechten van de overheid. Voor elke ton CO2 die zij 

uitstoten, moeten zij een CO2‑emissierecht inleveren. De totale 

uitstoot van de bedrijven in het systeem van emissiehandel kan 

dus niet hoger zijn dan de totale hoeveelheid emissierechten die 

uitgedeeld is.

*	 Drs.	Bram	Maljaars	is	coördinator	registratie	emissiehandel	bij	de	Nederlandse	
	Emissieautoriteit	(NEa).
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Elk bedrijf kan kiezen: ga ik investeren in technieken die de CO2‑

uitstoot omlaag brengen, zodat ik rechten overhoud die ik kan 

verkopen? Of investeer ik niet in CO2‑reducerende technieken, 

maar koop ik emissierechten van anderen om mijn uitstoot te 

compenseren?

Er is dus een markt ontstaan van partijen die emissierechten vragen 

en aanbieden. Emissierechten hebben, afhankelijk van vraag en 

aanbod, een bepaalde prijs. Bedrijven waarvoor het reduceren van 

een ton CO2‑uitstoot goedkoper is dan het kopen van een emissie‑

recht, zullen kiezen voor een investering in lagere CO2‑uitstoot. 

Bedrijven waarvoor het reduceren van een ton CO2‑uitstoot daaren‑

tegen duurder is dan het kopen van een emissierecht, zullen eerder 

kiezen voor het kopen van een emissierecht. Door dit mechanisme 

wordt de CO2‑uitstoot omlaag gebracht bij de bedrijven waar dit het 

goedkoopst te realiseren is.

De overheid heeft dus een markt gecreëerd die de industrie moet 

stimuleren om haar CO2‑uitstoot te verlagen. En het werkt: de Euro‑

pese Commissie heeft een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat 

emissiehandel een prikkel is voor bedrijven om hun CO2‑uitstoot te 

verlagen.

Registers

De emissierechten bevinden zich in registers. Elke EU‑lidstaat heeft 

een dergelijk register, dat te vergelijken is met een systeem voor 

internetbankieren. Gebruikers kunnen inloggen op een register 

en krijgen dan toegang tot hun rekening, waarop geen euro’s staan 

maar emissierechten. Deze kunnen zij overboeken naar andere 

rekeningen in de verschillende EU‑registers. Alle nationale registers 

zijn namelijk via een centraal IT‑systeem met elkaar verbonden.

De registers verwerken alleen transacties in emissierechten; de 

financiële transacties en de contracten die hiermee gemoeid zijn, 

gaan buiten de registers om en zijn de verantwoordelijkheid van de 

handelende partijen. Het Nederlandse register voor CO2‑emissie‑

handel wordt beheerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa, 

www.emissieautoriteit.nl), de toezichthouder op de uitstoot van 

de Nederlandse bedrijven die meedoen aan CO2‑emissiehandel. 

De financiële waarde van de rechten die zich alleen al in het Neder‑

landse register bevinden, bedraagt ongeveer € 15 miljard. Registers 
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van landen als Duitsland en Frankrijk bevatten een veelvoud 

hiervan.

Om ervoor te zorgen dat er veel gehandeld wordt in emissierechten 

en er een ‘liquide’ markt met een goede prijsvorming ontstaat, 

heeft de Europese Commissie bepaald dat iedereen mag handelen 

in emissierechten. Personen en organisaties uit de hele wereld 

kunnen een rekening aanvragen in de registers. Zij ontvangen geen 

gratis emissierechten van de overheid, maar kunnen wel rechten 

aan‑ en verkopen. Van deze mogelijkheid wordt onder andere 

gebruikgemaakt door beurzen die veel vragers en aanbieders bij 

elkaar brengen, brokers die bemiddelen tussen aan‑ en verkopers 

van emissierechten, banken, speculanten en ook criminelen. In het 

Nederlandse register zijn ongeveer tweehonderd rekeningen actief 

van personen en organisaties die niet als een CO2‑uitstotend bedrijf 

verplicht deelnemen aan emissiehandel. Dit zijn personen en 

organisaties die afkomstig zijn uit landen binnen de EU, maar ook 

uit landen (ver) daarbuiten.

Toen het systeem van emissiehandel in 2005 van start ging, was het 

vooral bij de betrokken partijen bekend. Daarbuiten was er weinig 

belangstelling voor het systeem. Ook criminelen hadden er geen 

aandacht voor. In 2009 veranderde dit: vanaf dat jaar werd emissie‑

handel in toenemende mate het doelwit van fraude. Hierna worden 

verschillende fraudevormen toegelicht, inclusief de maatregelen ter 

bestrijding van fraude.

Btw‑fraude

Hoe werkt btw‑fraude bij de handel in emissierechten? Een btw‑

fraudeur koopt eerst een aantal emissierechten van een partij die 

gevestigd is in een ander EU‑land. Btw‑regelgeving in de EU bepaalt 

dat hij voor deze ‘intracommunautaire levering’ geen btw hoeft 

te betalen aan de verkoper in het buitenland. Vervolgens verkoopt 

de btw‑fraudeur de emissierechten door aan een derde partij in 

zijn eigen land, die (vaak te goeder trouw) over deze transactie 

aan de fraudeur btw betaalt. De fraudeur zou deze btw aan de 

Belastingdienst moeten afdragen, maar doet dit niet. De derde partij 

die de rechten van de fraudeur gekocht heeft, kan de btw die hij aan 

deze fraudeur betaald heeft, terugvragen van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst ontvangt dus geen btw van de fraudeur, maar 
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betaalt deze wel aan de derde partij. Op die manier loopt de staat 

veel geld mis. Zodra de Belastingdienst onraad ruikt, gaat hij op 

onderzoek uit. De fraudeur blijkt dan negen van de tien keer in het 

niets te zijn verdwenen. Bekende bijnamen voor een bedrijf dat btw‑

fraude pleegt, zijn dan ook ‘missing trader’ en ‘ploffer’.

Btw‑fraude is een bekend verschijnsel, dat in het verleden plaats‑

vond met computerchips en mobiele telefoons. Het voordeel van 

dergelijke artikelen is dat ze klein en dus gemakkelijk te verhandelen 

zijn, maar wel veel geld waard zijn. Daardoor levert btw‑fraude al 

snel veel geld op. Emissierechten zijn nog veel aantrekkelijker dan 

chips en telefoons: het zijn geen fysieke goederen en ze kunnen in 

de registers binnen een paar seconden aan een nieuwe eigenaar 

worden overgedragen. Opsporingsdiensten stuitten op bedrijven 

die voorheen in computerchips en telefoons handelden en verdacht 

werden van btw‑fraude, maar nu verklaarden hun leven gebeterd 

te hebben door ‘groen’ bezig te zijn: ze waren in de emissiehandel 

gestapt.

Binnen de Europese Unie kwamen verschillende fiscale 

op sporingsdiensten er in 2009 tegelijk achter dat er waarschijnlijk 

op grote schaal btw‑fraude werd gepleegd met emissierechten. Ook 

de Nederlandse fiscale opsporingsdienst (FIOD‑ECD) heeft medio 

2009 contact gezocht met de NEa om te spreken over btw‑fraude met 

emissierechten. Signalen voor de fraude waren onder andere dat het 

aantal via beurzen verhandelde emissierechten zonder aan wijsbare 

reden sterk steeg en dat er veel verdachte rekeningaanvragen 

binnenkwamen bij de verschillende registerbeheerders. In verschil‑

lende EU‑landen zijn tientallen personen, onder wie medewerkers 

van banken, aangehouden op verdenking van btw‑fraude in de 

handel met emissierechten.

Zodra de omvang van het probleem duidelijk werd, heeft toenmalig 

staatssecretaris De Jager van Financiën binnen een paar dagen een 

zogenoemde btw‑verleggingsregeling voor de handel in emissie‑

rechten gepubliceerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de 

toenmalige ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer en Economische Zaken en de NEa en in nauwe 

afstemming met de Europese Commissie. De btw‑verleggings‑

regeling houdt in dat de btw niet langer door kopers van emissie‑

rechten betaald moet worden aan de verkopers die de btw aan de 

Belastingdienst moeten afdragen. In plaats daarvan moeten kopers 

van emissierechten de btw zelf aangeven bij de  Belastingdienst; 
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ze kunnen deze btw gelijk weer terugvragen, wat resulteert in een 

saldo van nul.

De btw‑verleggingsregeling is een effectief middel om btw‑fraude 

tegen te gaan. De btw‑fraudeur uit het voorbeeld heeft er nu geen 

baat meer bij om de emissierechten die hij uit het buitenland heeft 

ontvangen, door te verkopen aan een derde partij. Hij ontvangt 

er immers geen btw meer over, omdat de derde partij de btw die 

gemoeid is met de transactie, zelf aangeeft. Lidstaten die de btw‑

verleggingsregeling invoerden, zagen het volume aan verhandelde 

emissierechten met 90% dalen. De inschatting is dat de financiële 

schade in Nederland door gederfde btw‑fraude meevalt door het 

snelle ingrijpen van de Nederlandse overheid. Europol stelde in een 

persbericht dat de totale financiële schade in Europa door btw‑

fraude met emissierechten € 5 miljard bedraagt.

De Europese Unie heeft vanaf 2009 alle lidstaten opgeroepen een 

btw‑verleggingsregeling in het leven te roepen voor emissierechten 

om de btw‑fraude te stoppen. Veel landen hebben hieraan gehoor 

gegeven, maar een aantal nog niet. Zo werd heel recent bekend dat 

in Italië een aantal bedrijven verdacht wordt van btw‑fraude. Bedrij‑

ven die gevestigd zijn in landen zonder btw‑verleggingsregeling 

kunnen nog steeds, ook door handel die verloopt via rekeningen 

in buitenlandse registers, veel geld aan hun nationale staatskas 

onttrekken.

Hacking

‘Emission Trading System (EU ETS) – New Security Maatregel’ was 

het onderwerp van een e‑mail die duizenden registergebruikers in 

de Europese Unie op 28 januari 2010 ontvingen. In de e‑mail, die 

met veel hoofdletters indruk probeert te maken, werden gebruikers 

opgeroepen om in het kader van de registerbeveiliging een ‘128 BIT 

VERANDERDENDE USB‑ VEILIGHEIDSSLEUTEL’ in te voeren. 

Daartoe moesten zij op een link klikken en op een internetpagina 

hun gebruikersnaam en wachtwoord intypen. Het moge duidelijk 

zijn dat deze e‑mail van kwaadwillenden afkomstig was, die op deze 

manier inloggegevens aan gebruikers probeerden te ontfutselen.

Hoewel de NEa de registergebruikers vanaf de start van emissie‑

handel actief heeft voorgelicht over de beveiliging van het register, is 

het Nederlandse register direct na deze ‘phishing‑aanval’ preventief 
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offline gehaald. Gebruikers mochten pas weer inloggen als zij had‑

den verklaard hun gebruikersnaam en wachtwoord niet te hebben 

doorgegeven. Een aantal had dit wel gedaan, maar door het snelle 

ingrijpen van de NEa zijn er geen rechten gestolen uit het Neder‑

landse register en konden hun gebruikersnaam en wachtwoord op 

tijd veranderd worden. In een aantal andere EU‑landen is er om 

uiteenlopende redenen niet (tijdig) ingegrepen. Zo kon het bijvoor‑

beeld gebeuren dat als gevolg van deze ‘phishing‑aanval’ uit het 

Duitse register voor ruim € 3 miljoen aan emissierechten is gestolen. 

Deze rechten zijn door de criminelen snel verkocht op een beurs en 

de opbrengst is weggesluisd naar hun bankrekening.

Dit was het eerste incident in een reeks van – al dan niet geslaagde – 

pogingen om registers op allerlei manieren te hacken. De finan‑

ciële waarde van de emissierechten is groot en de registers waren 

–  bijvoorbeeld in vergelijking met systemen om online te ban‑

kieren – relatief slecht beveiligd. Voor criminelen werd het dus 

een lucratieve zaak om programmeurs aan het werk te zetten om 

virussen en andere ‘hacking tools’ te maken. De beveiliging van 

de registers met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord 

bleek niet langer voldoende te zijn. Veel registers gingen aan de slag 

met het implementeren van maatregelen om hun register beter te 

beveiligen, zoals het inloggen met een extra beveiligingscode die via 

de sms verstuurd wordt.

Dit mocht niet baten: eind 2010 en begin 2011 werd binnen korte tijd 

uit het Roemeense, Tsjechische, Griekse, Italiaanse en Oostenrijkse 

register voor circa € 50 miljoen aan emissierechten gestolen. Euro‑

pol gaat er, gezien de manier waarop de diefstallen georganiseerd 

waren, van uit dat ze het werk zijn van de georganiseerde misdaad. 

In reactie op deze diefstallen heeft de Europese Commissie de 

handel in emissierechten op 19 januari 2011 stilgelegd. Elk register 

voor emissiehandel moest met behulp van een onafhankelijke audit 

aantonen dat het aan een aantal hoge veiligheidseisen voldeed. Pas 

wanneer dit naar de mening van de Commissie voldoende aange‑

toond was, werd zo’n register weer opengesteld voor transacties. Het 

Nederlandse register is met vier andere registers op vrijdag 4 febru‑

ari 2011 als eerste weer opengesteld. Een aantal andere registers is 

op het moment van schrijven nog steeds geblokkeerd.

Het feit dat emissierechten gestolen worden, is in de eerste plaats 

vervelend voor de bestolen partijen. Nog veel vervelender is het voor 

de markt waarop de emissierechten verhandeld worden. In  sommige 
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landen worden het bezit en/of het doorverkopen van gestolen 

emissierechten namelijk gezien als heling en zijn daarom strafbaar. 

Geen enkele partij zit er dus op te wachten gestolen rechten op haar 

rekening te krijgen. De codes van de gestolen rechten worden door‑

gaans pas enkele weken of maanden na de diefstal bekendgemaakt. 

Hierdoor komen marktpartijen er dan ineens achter dat zij te goeder 

trouw gestolen rechten hebben gekocht die op hun rekening staan. 

Omdat zij dit willen voorkomen, is de handel in emissierechten 

nagenoeg stil komen te liggen. Voor het systeem van emissiehandel 

is dit funest, omdat juist de handel in emissierechten de mogelijk‑

heid voor bedrijven biedt om de keuze te maken: investeren in 

maatregelen die de CO2‑uitstoot terugbrengen of emissierechten 

aankopen. De patstelling in de handel raakt dus de kern van het 

handelssysteem en kan niet te lang blijven voortduren.

In Nederland is er nog geen duidelijkheid over de vraag of het 

Openbaar Ministerie partijen gaat vervolgen die in het bezit blijken 

te zijn van gestolen rechten, of deze doorgeleverd hebben. Om deze 

duidelijkheid te krijgen is er een task force opgericht. Deze wordt 

getrokken door de NEa, werkt in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en bevat ook deelnemers die vanuit het 

ministerie van Veiligheid en Justitie een actieve inbreng leveren.

De Europese Commissie zoekt, samen met de lidstaten, naar oplos‑

singen voor het probleem van de beveiligingsaanvallen en de gesto‑

len rechten. Leidend hiervoor is het besef dat de criminaliteit niet 

kan worden uitgebannen, maar dat het systeem van emissiehandel 

zijn aantrekkelijkheid voor criminelen moet verliezen. De Commis‑

sie zet in op strenge beveiligingsmaatregelen op het niveau van de 

bancaire wereld. Duidelijk is geworden dat de beveiliging van de 

registers een zaak is die doorlopend intensieve aandacht vraagt.

Identiteitsfraude

Eind 2010 komt bij de NEa een aanvraag binnen voor een rekening 

in het Register CO2 Emissiehandel. Het aanvraagformulier wordt 

vergezeld door een aantal officiële documenten met rode lakzegels. 

Een medewerker van de NEa neemt de aanvraag in behandeling 

en constateert al snel dat er van de aanvrager drie verschillende 

geboortedata te vinden zijn: één op het aanvraagformulier, één 

op de kopie van het paspoort en één op de kopie van het rijbewijs. 
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De aanvraag voor het openen van een rekening wordt afgewezen.

Meestal is het minder gemakkelijk om identiteitsfraude in reke‑

ningaanvragen te ontdekken. Tot 2009 was de gangbare praktijk 

bij de meeste Europese registerbeheerders om alleen kopieën van 

identiteitsbewijzen te vragen om de identiteit van aanvragers vast 

te stellen. Sommige beheerders keken hier niet naar, andere keken 

alleen of het identiteitsbewijs nog geldig was en of de gegevens erop 

overeenkwamen met de gegevens in de aanvraag. Een van de eerste 

aanwijzingen voor fraude in het systeem van emissiehandel waren 

de bijzondere aanvragen voor het openen van rekeningen. Personen 

met een Gmail‑ of Hotmail‑adres, bedrijfjes met de meest exotische 

namen en aanvragen van organisaties en personen uit vier verschil‑

lende landen waren eerder regel dan uitzondering.

Identiteitsfraude is vaak de basis voor andere frauduleuze hande‑

lingen. Een crimineel die btw‑fraude wil plegen, emissierechten wil 

stelen of zwart geld wil witwassen, maakt met een valse of vervalste 

identiteit de opsporing na zijn criminele daad moeilijker.

Zodra duidelijk werd dat er identiteitsfraude in het spel was, heeft de 

NEa – en met haar veel andere registerbeheerders – de mogelijkheid 

tot het openen van rekeningen tijdelijk afgesloten. Alle lopende aan‑

vragen werden bevroren. In Europees verband is gewerkt aan een 

veel strenger regime voor het openen van een rekening. Voorbeelden 

van maatregelen die zijn genomen, zijn:

− Kopieën van identiteitsbewijzen moeten door een overheidsin‑

stantie worden gelegaliseerd.

− Personen en organisaties moeten aantonen dat zij een open bank‑

rekening binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

− Voor het woonadres van personen moet een gelegaliseerde notari‑

ele akte als bewijsmateriaal worden overlegd.

Bovendien wordt informatie over organisaties en personen 

die in een register geweigerd zijn, gedeeld met de andere 

registerbeheerders.

De Europese verordening die de inrichting en het beheer van de 

nationale registers regelt, is hierop ingrijpend aangepast. Naast de 

nieuwe eisen aan het openen en wijzigen van rekeningen zijn de 

juridische gronden voor het afwijzen van aanvragen en het sluiten 

van rekeningen sterk uitgebreid. Deze bestonden niet of nauwelijks, 

waardoor sommige registers in de vreemde situatie terechtkwamen 
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dat zij van verdachte aanvragers net zo lang aanvullende informatie 

vroegen tot hun aanvraag wel ‘klopte’.

Het beoordelen van kopieën van identiteitsdocumenten is specia‑

listisch vakwerk. De NEa heeft ingezien dat haar mensen niet de 

kennis, middelen en ervaring hebben om dit te doen. Om die reden 

werkt de NEa bij het toetsen van aanvragen en wijzigingen nauw 

samen met de Koninklijke Marechaussee en de Immigratie‑ en 

Naturalisatiedienst. Deze organisaties hebben wel kennis, appa‑

ratuur en ervaring in huis om toetsingen van documenten uit te 

voeren. Bovendien hebben zij – in tegenstelling tot de NEa – toegang 

tot informatie over gestolen documenten en verdachte personen. 

Als er identiteitsfraude wordt ontdekt, doet de NEa altijd aangifte en 

brengt zij de verantwoordelijke opsporingsdienst op de hoogte.

Nadat de nieuwe eisen voor het openen van een rekening bekend 

waren gemaakt, zette slechts een fractie van de aanvragers die een 

rekening in het Nederlandse register wilden hun aanvraag door. Het 

overgrote deel heeft nooit meer iets van zich laten horen. Ook op het 

bestaande bestand van rekeninghouders worden de nieuwe eisen 

losgelaten. Er zijn voorbeelden bekend van Europese registers die 

hierdoor geslonken zijn van meer dan duizend rekeningen naar een 

paar honderd. Het ziet er dus naar uit dat de genomen maatregelen 

succesvol zijn.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er ook gehandeld kan 

worden in emissierechten via tussenpersonen (beurzen, make‑

laars), die een rekening hebben in een register. De organisaties 

en personen die zich aangemeld hebben om te handelen via deze 

tussenpersonen hoeven niet bekend te zijn bij de registerbeheer‑

ders. Ook zijn er geen wettelijke eisen gesteld aan de identificatie en 

legitimatie tijdens de aanmelding bij tussenpersonen. Het is bekend 

dat er tussenpersonen zijn die ermee adverteren dat aanmelding 

bij hen ‘slechts met een kopie van een identiteitsbewijs’ mogelijk is. 

Het gevaar is dus dat de identiteitsfraude verschuift van de registers 

naar de tussenpersonen. Op 17 december 2010 heeft staatssecre‑

taris Atsma van Infrastructuur en Milieu, naar aanleiding van het 

rapport ‘Frauderisico’s bij handel in emissierechten’ van de NEa, 

aangekondigd hiertegen maatregelen te nemen. Met het ministe‑

rie van Financiën werkt de staatssecretaris aan regelgeving voor 

tussenpersonen.
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Tot slot

Het systeem van emissiehandel zit midden in een omslag naar 

verdere professionalisering. Bij de start was er nog nauwelijks aan‑

dacht voor de fraudegevoeligheid van het systeem, terwijl dit aspect 

tegenwoordig juist volop in de belangstelling staat. Beleidsmakers 

zien dat emissiehandel enerzijds effectief is in het goedkoop terug‑

dringen van de uitstoot, maar dat er anderzijds stoorzenders zijn die 

de effectiviteit belemmeren aan de ‘marktkant’ van het instrument. 

Welke lessen zijn er te leren?

Achteraf is emissiehandel bij het bedenken en implementeren te 

veel als een milieu‑instrument gezien en te weinig als een markt‑

instrument, terwijl de markt wel het middel is om het milieudoel 

te bereiken. In de Europese Unie ontwikkelde het DG Environment 

(nu DG Climate Change) de richtlijn over emissiehandel. In bijna 

alle lidstaten is het milieuministerie belast met de implementatie 

en uitvoering. Op zich is dit geen probleem. Wat wel een probleem 

is, is dat andere disciplines blijkbaar niet de gelegenheid hebben 

gehad om de implementatie van het systeem te beoordelen, of dat 

er met hun inbreng te weinig gedaan is. Met de wetenschap van nu 

hadden er veel problemen voorkomen kunnen worden als mensen 

met kennis van marktinstrumenten en fraude invloed hadden 

kunnen hebben op de vormgeving van het systeem. Dit geldt op de 

niveaus van EU‑beleid, nationale implementatie en uitvoering. Een 

beleidsinstrument dat milieu en economie in zich verenigt, vergt 

een multidisciplinaire aanpak. De afgelopen tijd is bij het bedenken 

en uitvoeren van antifraudemaatregelen, waarbij verschillende 

uitvoeringsorganisaties betrokken zijn, te zien dat een dergelijke 

aanpak succesvol is.

In het systeem van emissiehandel zijn de afgelopen tijd steeds 

maatregelen genomen in reactie op fraude‑incidenten. Vanwege de 

snelheid waarmee de gebeurtenissen zich voltrokken en de tijd die 

het kost om technische en juridische maatregelen te treffen, kon 

dit moeilijk anders. Het is goed om de komende tijd proactiever te 

worden in het nemen van maatregelen. Wat zou de volgende stap 

kunnen zijn van de georganiseerde misdaad en hoe kunnen we die 

voor zijn? Omdat de belangen die spelen groot zijn, is het risico aan‑

vaardbaar dat sommige maatregelen misschien voor niets genomen 

worden. Voorkomen is, ook in het systeem van emissiehandel, beter 

dan genezen.
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In de Europese Unie blijkt op veel gebieden de emissiehandelsketen 

net zo sterk te zijn als de zwakste schakel. Als de nationale registers 

op één na voldoende beveiligd zouden zijn, zouden frauduleuze 

praktijken in dat ene register het hele handelssysteem schaden. 

In de praktijk verschillen de budgetten, mankracht en middelen 

per register enorm. Ook de prioriteit die emissiehandel heeft en 

het gevoel van urgentie rond de problemen die spelen, verschillen. 

Harmonisatie binnen de Europese Unie is dus onontbeerlijk. Dit 

gebeurt door middel van het maken van duidelijke en gedetail‑

leerde EU‑regelgeving, het afdwingen hiervan en het delen van ‘best 

practices’, maar ook doordat de Europese Unie meer taken naar 

zich toe trekt. Zo gaan in 2012 de aparte, nationale registers qua 

technisch beheer op in één centraal EU‑register. Zwakke broeders in 

de Europese Unie mogen nooit een argument zijn tegen maatregelen 

in het eigen land. Tegelijkertijd is aandacht voor het systeem van 

emissiehandel in zijn EU‑brede context de enige sleutel tot een sterk 

emissiehandelssysteem.

Handel als vehikel om (milieu)doelstellingen te halen is in de mode. 

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx), groen gas, biobrandstof 

en groene stroom zijn voorbeelden van producten waarvoor al 

verhandelbare certificaten, tickets of rechten bestaan. Het is goed 

om de ervaringen met emissiehandel tijdig in deze systemen mee te 

nemen.
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De rol van de recherche bij 
terrorismepreventie

A.W. Weenink*

Terrorismebestrijding is in belangrijke mate terrorismepreventie. 

Alhoewel de opsporing van aanslagplegers altijd hoge prioriteit 

geniet, streven terrorismebestrijders toch in de eerste plaats naar 

het voorkomen van aanslagen. Problem oriented policing, of situatio‑

nele misdaadpreventie, is bij uitstek gericht op het voorkómen van 

criminaliteit en het mag dan enige verbazing wekken dat slechts 

weinig ‘situationele’ auteurs over terrorisme hebben gepubliceerd. 

Het voornaamste werk, bij mijn weten, waarin vanuit situationeel 

perspectief naar terrorismepreventie wordt gekeken, is Policing 

terrorism van Graeme R. Newman en Ronald V. Clarke (2008), dat 

voortbouwt op eerder werk van deze auteurs (Clarke en Newman, 

2006). In dit artikel zal ik daarom vooral nagaan welke inzichten 

Newman en Clarke naar voren brengen en in hoeverre die relevant 

zijn voor de politiële terrorismebestrijding. Daartoe bespreek ik 

eerst Policing terrorism, waarna ik stilsta bij de terrorismecasuïstiek 

van de Dienst Nationale Recherche (DNR) van het Korps landelijke 

politiediensten (KLPD).1 Vervolgens zet ik uiteen wat deze casuïstiek 

op haar beurt kan bijdragen aan de situationele aanpak van terro‑

risme.

Policing terrorism

Veel onderzoekers van het terrorisme na ‘9/11’ besteden aandacht 

aan de achtergronden van plegers en proberen verklaringen voor 

hun gedrag te geven. Centraal staan de motieven voor radicali‑

sering of deradicalisering, netwerkvorming en de relaties tussen 

*	 Dr.	Anton	Weenink	is	als	senior	onderzoeker	werkzaam	bij	het	Korps	landelijke	politie
diensten	(KLPD).	Hij	schreef	deze	bijdrage	op	persoonlijke	titel.

1	 De	Dienst	Nationale	Recherche	heeft	binnen	de	Nederlandse	politie	tot	taak	vormen	
van	zware	en	georganiseerde	criminaliteit	en	terrorisme	te	bestrijden,	die	zich	manifes
teren	op	nationale	of	internationale	schaal.
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 terrorisme en georganiseerde misdaad. Inhoudelijk gaat het meestal 

om jihadistisch terrorisme.2 Newman en Clarke hanteren een 

ander perspectief, dat minder gericht is op de terroristen en meer 

op het verstoren van de logistiek van terroristische operaties. Deze 

situationele preventie is dus minder dadergericht en beoogt de gele‑

genheid voor het plegen van aanslagen te verkleinen. De auteurs 

onderscheiden drie fundamenten van contraterrorisme: het ver‑

zamelen van inlichtingen over mogelijk terroristische activiteit 

(Brief 21‑28), het versterken van doelwitten (Brief 29‑36) en de voor‑

bereiding op een reactie na een aanslag (Brief 37‑50).3

Kern van de inleidende hoofdstukken is de notie dat terrorisme, in 

welke verschijningsvorm dan ook, moet worden gezien als misdaad: 

‘Terrorism is crime with a political motive’ (Brief 09). Voor ter‑

roristen geldt net als voor gewone misdadigers dat zij als rationele 

individuen gebruikmaken van gelegenheden: ‘Opportunity makes 

the terrorist’ (Brief 09). De politie moet zich voorbereiden op het 

voorkomen van aanslagen. Dat vereist inzicht in de modi operandi 

bij verschillende soorten aanslagen. Net als bij gewone criminaliteit 

moet men ook bij terrorisme misdaadspecifiek zijn: welke doelwit‑

ten zijn aantrekkelijk, welke stappen moeten terroristen zetten om 

bij die doelwitten te komen, welke middelen hebben zij nodig, hoe 

komen zij aan die middelen? Ken je het crimineel proces, dan kun je 

nadenken over de mogelijkheden om deze stappen te verstoren. In 

hun bespreking van de drie fundamenten van terrorismebestrijding 

werken de auteurs een en ander uit.

2	 Zie	bijvoorbeeld	Sageman,	2004,	2008.	In	Nederland	gaat	het	om	de	overzichtsstudies	
van	De	Poot	en	Sonnenschein	(2010)	en	Bakker	(2006)	en	werk	dat	meer	specifiek	aan	
radicalisering	is	gewijd,	zoals	van	Buijs,	Demant	e.a.	(2006).	De	omvangrijke	bundel	van	
Muller	e.a.	(2008)	besteedt	ook	aandacht	aan	de	bestrijding,	zie	met	name	de	bijdrage	
van	De	Hoog.	De	Graaf	(2010)	plaatst	het	antiterrorismebeleid	in	historisch	perspectief.	
Bovenkerk	(2010)	zet	kanttekeningen	bij	de	overheidsbemoeienis	met	deradicalisering.	
De	rapporten	en	jaarverslagen	van	de	Algemene	Inlichtingen	en	Veiligheidsdienst	
(AIVD)	en	studies	van	de	Nationaal	Coördinator	Terrorismebestrijding	(NCTb)	be
schrijven	de	ontwikkelingen	binnen	jihadistische	netwerken	en	andere	groeperingen	in	
Nederland.

3	 Het	boek,	dat	is	geschreven	voor	beleidsmakers	en	bestuurders	binnen	de	politie	en	
het	openbaar	bestuur,	heeft	–	onpraktisch	–	geen	paginanummers.	Het	bestaat	uit	
50	instructies	(briefs),	die	wel	zijn	genummerd.
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Het verzamelen van inlichtingen

De eerste stap betekent dat besluitvormers een reëel beeld krijgen 

van mogelijke terroristische activiteit in hun gebied. Bedenk dat 

terroristen meestal aanslagen plegen in de buurt van hun woon‑

plaats. Veelal is de kans dat er daadwerkelijk wat gebeurt klein, 

maar besluitvormers moeten dat wel eerst inschatten en klaar zijn 

voor het geval er toch een aanslag plaatsvindt. De eerste verdedi‑

gingslinie is community policing, met name in relevante etnische 

gemeenschappen die een bron van informatie zijn, maar die ook 

moeten weten dat zij niet als gemeenschap verdacht worden. Deze 

eerste stap is dadergericht: men moet een beeld hebben van aanwe‑

zige potentiële terroristen en proberen te denken als een terrorist 

om interessante doelwitten te achterhalen, maar ‘geen tijd verspil‑

len aan hun motieven’ (Brief 11).4 De logistiek van een aanslag is niet 

afhankelijk van het motief, maar van praktische afwegingen. Het 

is dus wel van belang te weten welke doelwitten aantrekkelijk zijn, 

op welke wijze die aangevallen kunnen worden en welke mensen 

en middelen (tools) dan nodig zijn. Afhankelijk van het type aanslag 

zijn er mogelijkheden voor preventie, of het nu gaat om een ontvoe‑

ring, vliegtuigkaping, zelfmoordaanslagen met bomgordels of met 

trucks, brandstichting, een beschieting, enzovoort.

Het versterken van doelwitten

Om na te gaan welke doelwitten voor terroristen aantrekkelijk zijn, 

kun je de afkorting EVIL DONE gebruiken, die staat voor acht ken‑

merken waar terroristen op letten bij hun doelwitselectie (Brief 29):

Exposed prominent/kwetsbaar

V ital  vitaal

Iconic  symbolische betekenis

Legitimate legitiem (in de ogen van sympathisanten)

Destructible verwoestbaar

Occupied gebruikt door veel mensen

Near  dichtbij (de terroristen)

Easy  makkelijk benaderbaar

4	 De	auteurs	maken	hier	wel	een	uitzondering	voor	single issuegroepen,	zoals	anti
abortus	en	dierenrechtenactivisten.	Hun	doelwitten	zijn	meer	direct	gerelateerd	aan	
hun	idealen,	maar	ook	zij	moeten	een	afweging	maken	welk	doelwit	geschikt	is.
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Basale beveiliging moet voor alle doelwitten aanwezig zijn, maar de 

doelwitten die meer risico lopen, verdienen extra aandacht. Aan de 

hand van een andere afkorting (MURDER: Multipurpose, Undetecta-

ble, Removable, Destructive, Enjoyable, Reliable) (Brief 35) zijn eigen‑

schappen van geschikte aanslagwapens te herkennen. Mede aan 

de hand daarvan stellen de auteurs dat het hoogst onwaarschijnlijk 

is dat terroristen massavernietigingswapens zullen gebruiken. Die 

zijn relatief moeilijk te bemachtigen, slecht te vervoeren en gevaar‑

lijk voor de terroristen zelf (in een te vroeg stadium). Ga na wat de 

mogelijke effecten zijn van een eventuele aanslag; dat kan aan de 

hand van de afkorting die kwetsbaarheid beoordeelt vanuit het 

gezichtspunt van de eigenaar van het doelwit, CARVER (Criticality, 

Accessibility, Recuperability, Vulnerability, Effect, Recognizability) 

(Brief 30).

Paraat zijn

Ten slotte is het zaak klaar te zijn voor het geval er een aanslag in 

het gebied onder je verantwoordelijkheid plaatsvindt. Weet dat je 

de eerste uren weinig hulp van buiten zult krijgen. Hulpverlening 

komt op de eerste plaats, het opsporen van de daders op de tweede; 

het laatste moet je overlaten aan ‘the FBI and other federal agencies’ 

(Brief 37). Zorg dat je op voorhand al weet wie je nodig hebt. Zorg 

dat mensen getraind zijn, zorg voor duidelijke gezagslijnen, zorg dat 

informatiekanalen duidelijk zijn en verwijder eventuele barrières 

voor informatie. Houd rekening met langlopende hulpoperaties en 

houd het publiek op de hoogte.

Newman en Clarke geven, kortom, zeer veel adviezen. Zij steunen 

daarbij op de relevante literatuur en in dat opzicht kan het werk een 

goede inleiding zijn voor de doelgroep van besluitvormers die de 

auteurs op het oog hebben. Het boek kan relevant zijn voor orga‑

nisaties als rampenbestrijdingsdiensten en diensten die personen 

en gebouwen beveiligen. Voor beleidsbepalers op verschillende 

besluitvormingsniveaus kan het boek eveneens waarde hebben. 

Inzichten dat de logistiek van een terroristisch misdrijf relevant is, 

dat terroristen niet geestelijk gestoord zijn en dat niet elk doelwit 

even interessant is, zijn relevant maar op zichzelf niet nieuw. De rol 

van gelegenheid bij doelwitselectie is niet alleen aannemelijk, maar 

blijkt ook empirisch (De Poot en Sonnenschein, 2010, p. 107).
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Kanttekeningen

Het nut van hun boek voor sommige doelgroepen neemt niet weg 

dat Newman en Clarke niet in alle opzichten weten te overtuigen. 

Om te beginnen kan men zich afvragen of de titel, Policing terrorism, 

de lading wel dekt. De titel suggereert dat het boek de verschillende 

taken van de politie op het gebied van terrorismebestrijding zal 

behandelen. In Nederland behoren tot deze taken, aldus De Hoog, 

zeven processen, die niet veel zullen afwijken van wat de politie 

elders doet: ‘signaleren en verstoren; inlichtingen; bewaken en 

beveiligen; opsporing; aanhouding, ondersteuning en bijstand; 

terrorismegevolgbestrijding; algemene bewustwordings‑, deskun‑

digheids‑ en competentiebevordering’ (De Hoog, 2008, p. 580).5 

Van deze zeven processen behandelen Newman en Clarke er slechts 

drie: signaleren, bewaken en beveiligen en terrorismegevolg‑

bestrijding.

De recherchetaak (opsporing) komt er bij Newman en Clarke wel 

erg karig van af – met niet meer dan de terloopse verwijzing naar 

‘the FBI and other federal agencies’ waaraan na een aanslag de 

op sporing van daders moet worden overgelaten. De auteurs lijken 

ervan uit te gaan dat de recherche per definitie reactief werkt en 

daarom vanuit situationeel perspectief niet interessant is. Dat 

zou onterecht zijn, niet alleen omdat de opsporing thuishoort in 

een boek over de rol van de politie bij terrorismebestrijding, maar 

ook omdat de recherche op dit gebied juist primair tot taak heeft 

aan slagen te voorkomen. Die taak impliceert een vroeger interve‑

niëren in het crimineel proces (een aanslagdreiging hoeft nog niet 

concreet te zijn) en het volgen van een breed scala aan strafbare 

activiteiten. Daardoor ook wijkt recherchewerk op het gebied van 

5	 De	recherchetaak	past	binnen	wat	wel	de	‘brede	benadering’	heet:	‘De	brede	bena
dering	vormt	de	basis	van	het	Nederlandse	contraterrorismebeleid.	(...)	Niet	alleen	
geweldsdaden	worden	aangepakt,	maar	ook	het	traject	dat	aan	de	daden	vooraf	gaat.	
Er	wordt	expliciet	ingezet	op	preventie	door	in	kaart	te	brengen	bij	welke	groepen	en	
individuen	radicaal	gedachtegoed	aanwezig	lijkt	te	zijn	om	vervolgens	met	behulp	van	
interventiestrategieën	verdere	radicalisering	van	die	groepen	en	individuen	in	een	
vroeg	stadium	tegen	te	gaan.	Anderzijds	wordt	ingezet	op	een	repressieve	aanpak	
voor	diegenen	die	op	het	punt	staan	zich	aan	geweldpleging	schuldig	te	maken	of	dit	
al	hebben	gedaan.	Het	doel	van	de	overheid	is	helder:	om	terrorisme	en	de	daaruit	
voortvloeiende	schade	zo	goed	mogelijk	het	hoofd	te	kunnen	bieden,	moet	ook	de	
bron,	radicalisering,	worden	aangepakt’	(Van	der	Woude,	2009,	p.	2).
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terrorisme bestrijding in verschillende opzichten af van dat op 

andere terreinen.

Ten eerste behoren tot de terroristische misdrijven alle vergrijpen 

die ‘met terroristisch oogmerk’ zijn gepleegd.6 Bij deze delicten kan 

het gaan om de geweldsdelicten die we ‘aanslagen’ noemen, maar 

de wetgever onderscheidt ook verschillende andere terroristische 

misdrijven, zoals het financieren van terrorisme, het werven voor 

de gewapende strijd en, sinds 2010, het deelnemen en meewerken 

aan een terroristisch trainingskamp.7 Dit zijn delicten die slechts 

indirect met aanslagen in verband gebracht kunnen worden, maar 

wel behoren tot het takenpakket van een recherchedienst die belast 

is met terrorismebestrijding.

Ten tweede heeft de recherche, samen met haar partners, mede 

tot taak om radicaliseringshaarden te verstoren8 waarvan aan‑

wijzingen bestaan dat zij een terroristische dreiging kunnen gaan 

op leveren, in Nederland of elders.9 De recherche probeert dus zo 

vroeg mogelijk te interveniëren – soms kan dat pas kort voor een 

aanslag, soms in de voorbereidingsfase en vaak wanneer er nog 

helemaal geen aanslagplannen zijn.

Waar het gaat om deradicalisering als terrorismebestrijding dient 

zich wel de vraag aan naar de rechtsstatelijke grenzen van de 

 politie‑ en recherchetaak. De discussie raakt behalve de politie‑

mensen die bij community policing zijn betrokken,10 ook de 

6	 In	die	gevallen	volstaan	‘aanwijzingen’	voor	het	starten	van	een	opsporingsonderzoek	
en	geldt	het	oogmerk	als	strafverzwarende	omstandigheid.

7	 De	wetswijziging	komt	voort	uit	art.	7	van	het	Europees	Verdrag	ter	voorkoming	van	
terrorisme,	dat	de	Raad	van	Europa	in	2005	te	Warschau	overeenkwam.	Het	verplicht	
de	verdragspartijen	‘training	voor	terrorisme’	in	hun	nationale	wetgeving	strafbaar	te	
stellen.

8	 Bij	‘verstoren’	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	het	–	omstreden	–	persoonsgericht	
verstoren,	waarbij	de	DNR	een	coördinerende	rol	had,	en	het	verstoren	van	radicalise
ringshaarden	(dat	kunnen	organisaties,	groepen	of	locaties	zijn)	(De	Hoog,	2008,		
p.	584585).

9	 Die	aanwijzingen	komen	van	de	AIVD,	de	Criminele	Inlichtingen	Eenheid	(CIE),	regio
korpsen	en	Regionale	Inlichtingendiensten	(RID’s)	en	buitenlandse	partners.	Ook	eigen	
onderzoek	levert	restinformatie	op	die	inzicht	kan	bieden	in	bepaalde	groeperingen.

10	Bovenkerk	is	huiverig	voor	een	overheid	die	onder	andere	de	politie	in	discussie	wil	
laten	gaan	met	radicalen:	‘Het	is	in	overeenstemming	met	de	Nederlandse	aanpak	van	
terrorisme	en	radicalisering	om	daarbij	een	veelheid	van	partijen	te	“responsibilise
ren”.	De	ministers	van	Binnenlandse	Zaken	en	Justitie	schreven	op	22	januari	2010	in	
een	brief	aan	de	Tweede	Kamer	dat	er	een	Handreiking	Weerwoord	in	de	maak	is	om	
professionals	“praktische	handvatten”	te	geven	om,	op	basis	van	democratische	waar
den,	een	weerwoord	te	kunnen	bieden	aan	ongewenste	gedragingen	of	uitingen	van	
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 recherche. Door vroeg in het proces van terroristische voorbereiding 

te gaan rechercheren, schuift het recherchewerk op naar het domein 

van de inlichtingen‑ en veiligheidsdiensten. Toor spreekt in dit ver‑

band van ‘rechercheren op de grens van strafbaarheid’ (Toor, 2008). 

Radicalisering levert op zichzelf immers geen misdrijf op en behoort 

niet tot het recherchedomein. Dit vraagt om afstemming met de 

AIVD over kwesties als wanneer de AIVD de politie in kan gaan lich‑

ten over een radicaal netwerk. Wat buiten kijf staat, is dat strafbare 

feiten door de recherche kunnen worden onderzocht. Dat kan dus 

betekenen dat indien leden van een radicaal netwerk zich schuldig 

maken aan een commuun delict, ook als dat mogelijk niets met hun 

radicale overtuiging te maken heeft, dit aanleiding kan zijn voor een 

interventie. Dat delict wordt in het geval van radicalen dus sneller 

aangepakt dan wanneer het om gewone criminelen zou gaan. Het 

doel daarvan is het verstoren van en het verkrijgen van informatie 

over het radicale netwerk. Recherchewerk krijgt zo een preventieve 

werking die het voorkomen van concrete aanslagen overstijgt; in dit 

verband kan worden gesproken van ‘proactieve repressie’. De bena‑

dering is dadergericht, maar poogt daarmee het logistiek proces 

voorafgaand aan aanslagen te verstoren.

Casuïstiek van de terrorismebestrijding

Het voorkomen van terroristische aanslagen is uiteraard de ultieme 

doelstelling van de politiële bestrijding van terrorisme. Wanneer in 

Nederland een concrete aanslag dreigt of is gepleegd (zoals na de 

moord op cineast Theo van Gogh), zet de DNR, onder gezag van het 

Landelijk Parket en in samenwerking met regionale recherche‑een‑

heden en andere diensten, alle zeilen bij om de verdachten zo snel 

mogelijk op te sporen. Zo was Spaanse informatie over de aanwezig‑

heid in Nederland van een Pakistaanse zelfmoordterrorist in 2008 

aanleiding tot het grootste onderzoek van de DNR ooit.

jongeren	en	bij	hen	zelfreflectie	te	bevorderen.	Ik	houd	mijn	hart	vast	wanneer	ik	zie	
wie	de	overheid	tot	nu	toe	als	professionals	beschouwt:	politiemensen,	onderwijzend	
personeel,	jongeren	en	straathoekwerkers	en	jeugdhulpverleners.	Dit	zijn	beroeps
groepen	die	geen	van	alle	voor	zoiets	zijn	opgeleid’	(Bovenkerk,	2010,	p.	31).
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Casus 1. Inreizende terroristen (2008)

In de maanden januari‑maart 2008 onderzocht de DNR de gan‑

gen van een Pakistaanse student die volgens Spaanse informatie 

behoorde tot een terroristische organisatie die aanslagen in Europa 

wilde plegen. De organisatie was in januari in Barcelona opgerold, 

maar deze verdachte zou klaarstaan om een zelfmoordaanslag 

in Duitsland te plegen. Het onderzoek leverde geen nieuwe aan‑

wijzingen op voor deze plannen; de verdachte werd aangehouden 

en uitgeleverd aan Spanje, waar hij tot 8,5 jaar celstraf werd ver‑

oordeeld. Het onderzoek in Nederland bracht wel aan het licht 

hoe deze verdachte naar Nederland had kunnen komen. Hij en 

een grote groep andere Pakistani hadden zich ingeschreven aan 

Nederlandse hogescholen. Diverse van deze studenten bleken 

deze inschrijving alleen te gebruiken om West‑Europa binnen te 

komen. Zij  studeerden niet, maar probeerden een permanente 

verblijfsstatus in Europa te regelen. Potentiële terroristen, zoals de 

hoofdverdachte, konden van deze constructie gebruikmaken.

Dergelijke ‘acute’ zaken dienen zich met enige regelmaat aan. Maar 

zoals gezegd, bestaat het dagelijks werk van rechercheurs op dit 

gebied niet uit het onderzoeken van de ene aanslagdreiging na de 

andere. Diverse opsporingsonderzoeken van de DNR op het gebied 

van terrorismebestrijding staan niet of slechts indirect in relatie tot 

het voorkomen van aanslagen op specifieke doelwitten.

Casus 2. Een bewapende radicaal (2008)

Naar aanleiding van een ambtsbericht van de AIVD hield de DNR 

in 2008 een 27‑jarige man aan. Hij zou in korte tijd zijn geradicali‑

seerd en in het bezit zijn van een vuurwapen. Bij huiszoeking trof 

de DNR in zijn (ouderlijke) woning twee pistolen aan, een Beretta 

met geluiddemper en twee gevulde houders en een CZ met holster, 

lege houders en twee doosjes patronen. Ook werden valse merk‑

kleding, gestolen kleding en een contant geldbedrag aangetroffen. 

De Beretta was van de verdachte, de CZ van een familielid, dat 

overigens niet radicaal was. Beiden werden vervolgd wegens over‑

treding van de Wet wapens en munitie. Zij werden niet vervolgd 

wegens een terroristisch misdrijf. In februari 2009 veroordeelde de 
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 politie rechter de man tot vier maanden onvoorwaardelijk en zijn 

familielid tot drie maanden voorwaardelijk.11

De zaak is een voorbeeld van ‘proactieve repressie’. Hij leidde tot 

een veroordeling van de verdachte zonder dat hem een terroristisch 

misdrijf ten laste was gelegd, maar was toch van belang uit het 

oogpunt van terrorismepreventie. Een vuurwapen was verwijderd 

uit het radicale circuit.

Een tweede voorbeeld van proactieve repressie is een onderzoek 

naar financiering van terrorisme.

Casus 3. Financiering terrorisme (2010)

In april 2010 hield de DNR, in samenwerking met de regiopolitie en 

de FIOD, 27 personen aan. Aanleiding was een ambtsbericht van 

de AIVD dat deze personen betrokken waren bij, onder andere, het 

werven van fondsen voor de LTTE (de ‘Tamil Tijgers’), een groe‑

pering die de Europese Unie in 2006 op de lijst van terroristische 

organisaties plaatste. Financiële of economische ondersteuning 

van zo’n organisatie is een economisch delict op grond van de 

Sanctieregeling terrorisme 2002. Het onderzoek van de DNR richtte 

zich tevens op deelname van de verdachten aan een criminele en 

terroristische organisatie. De aangehouden verdachten hielden zich 

mogelijk bezig met fondsenwerving door collectes, inzamelings‑

acties en de verkoop van dvd’s en kalenders en het organiseren van 

illegale loterijen. Na bekendmaking van het onderzoek door middel 

van een persbericht riep de DNR meteen getuigen op om te verkla‑

ren over de wervingspraktijken van de LTTE; zij konden zich melden 

via een speciale website.12

Van de LTTE was al geruime tijd bekend dat zij wereldwijd fondsen 

wierf. Uit onderzoek in Nederland en van buitenlandse zuster‑

diensten, alsook uit publicaties van ngo’s en in de pers was naar 

voren gekomen dat de LTTE mede in Nederland actief was (HRW, 

2006).13 Volgens deze informatie zette de LTTE leden van de Tamil‑ 

11	Bron:	DNR.
12	‘Tamil	Tijgers	aangehouden’,	persbericht	Landelijk	Parket,	26	april	2010.
13	Vrij Nederland	ging	in	‘Nederland	blijft	naïef	over	de	Tamil	Tijgers’	in	op	vergelijkbare	

praktijken	in	Nederland	(VN,	25	november	2005).
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gemeenschap in Nederland en elders onder druk om geld aan de 

Tijgers af te staan. Met dit geld kocht de LTTE de middelen voor 

het plegen van aanslagen in Sri Lanka. Ook in deze casus is niet 

bekend welke terroristische acties uiteindelijk met het ingezamelde 

geld bekostigd zouden worden. Het doelwit van de fondsenwerving 

bevond zich in de diaspora van de eigen etnische gemeenschap in 

het buitenland, en dit wijkt dus af van de doelwitten van de terro‑

ristische of militaire operaties van de Tijgers. Fondsenwerving kan 

overigens, zoals verderop wordt uitgewerkt, worden aangepakt met 

‘situationele’ middelen.

Sinds 2001 onderzochten nationale en regionale recherchediensten 

en de Koninklijke Marechaussee diverse zaken waarin sprake was 

van uitreizen naar de jihad.

Casus 4. Kasjmir (2002)

In 2002 doodde de Indiase politie twee Marokkaans‑Nederlandse 

jongens. De twee waren in Nederland geradicaliseerd via hun con‑

tacten rond een salafistische moskee in Eindhoven. Vermoedelijk 

wilden zij in Kasjmir deelnemen aan de gewapende strijd. Hun reis 

kwam pas aan het licht toen hun dood bekend werd gemaakt.

Casus 5. Pakistan (2003)

Volgens eigen verklaringen had een lid van het Hofstad‑netwerk, 

Jason W., een trainingskamp in Pakistan bezocht. De politie hield 

hem aan na de moord op Theo van Gogh; betrokkene wierp toen 

handgranaten naar het arrestatieteam. Hij werd daarvoor ver‑

oordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Casus 6. Tsjetsjenië (2003)

In 2003 probeerde de toen 16‑jarige Samir A. met een andere 

 radicaal het strijdgebied in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië 

te bereiken. In Oekraïne hield de politie hen aan, waarna zij 

werden uitgewezen naar Nederland. Naderhand ondernam hij 

geen reispogingen meer, maar was hij wel betrokken bij voor‑

bereidingshandelingen voor het plegen van aanslagen. Hij werd in 

2006 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar.
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Casus 7. Tsjetsjenië (2005)

In 2005 vlogen drie personen uit Nederland naar Azerbeidzjan, waar 

zij werden aangehouden. De Azerbeidzjaanse autoriteiten verdach‑

ten hen ervan dat zij deel wilden nemen aan de gewapende strijd in 

de Kaukasus. Via de Nederlandse ambassade en onder begeleiding 

van Nederlandse politie reisden de drie terug naar Nederland, waar 

zij ontkenden dat zij op jihadreis hadden willen gaan.

Casus 8. Somalië (2009)

In juli 2009 arresteerde de Keniaanse politie in een afgelegen gebied 

in de buurt van Somalië vier jongemannen uit Nederland. Volgens 

de Keniaanse autoriteiten waren ze op hun weg naar een jihadis‑

tisch trainingskamp in Somalië. De vier werden uitgewezen en na 

aankomst in België overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. 

Een van hen was ook ‘reiziger’ in casus 7. De Nationale Recherche 

nam de zaak in onderzoek. De vier werden verdacht van deelname 

aan een terroristische organisatie. De verdachten ontkenden en 

verklaarden slechts op vakantie te zijn geweest. De politie liet hen 

uiteindelijk vrij.

Casus 9. Somalië (2009)

Een tweede ‘Somalisch’ onderzoek volgde november 2009 op 

de aanhouding, op Amerikaans verzoek, door de DNR van de 

Somalische asielzoeker Sharif O. De Verenigde Staten verdenken 

hem ervan betrokken te zijn bij de rekrutering van personen in de 

Verenigde Staten voor de gewapende strijd in Somalië, hun uitreis 

naar trainingskampen van Al‑Shabaab en de financiering van de 

aankoop van wapens. Een van de gerekruteerden pleegde in oktober 

2008 in de onafhankelijke deelstaat Puntland een zelfmoordaanslag 

met een truck vol explosieven.14

In al deze zaken werd de uitreis bekend op het moment dat de 

betrokkenen al de gehele of een deel van de reis voltooid  hadden. 

14	‘Aanhouding	Somaliër	op	verzoek	VS	wegens	terrorisme’,	persbericht	Landelijk	Parket,	
10	november	2010.
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Zoals gezegd, kon de recherche in geen van deze zaken haar 

preventieve rol waarmaken, althans niet het uitreizen als zodanig 

verhinderen. Dat lijkt jihadreizen bij uitstek tot een delict te maken 

waar een situationele aanpak misschien meer kans op succes biedt. 

Het gaat er dan om de fasen in het proces van uitreizen te herken‑

nen en daarin stappen te identificeren die mogelijkheden voor het 

opwerpen van barrières bieden.

Naast een inreiszaak en diverse uitreiszaken heeft Nederland ook 

te maken met zogeheten transitzaken. Dit zijn onderzoeken naar 

personen die ervan worden verdacht vanuit een derde land via 

Nederland naar een strijdgebied te willen reizen of bij een doelwit te 

willen komen.

Casus 10. Jemen (2010)

Op 30 augustus 2010 hield de Koninklijke Marechaussee op Schiphol 

twee mannen aan die vanuit Chicago waren gearriveerd en door 

wilden reizen naar Jemen. De aanhouding vond plaats na ontvangst 

van informatie van de Amerikaanse autoriteiten die de bagage 

van de bemanning op een binnenlandse vlucht naar Washington 

hadden onderschept. De reisroute en de bagage (waarin mobiele 

telefoons waren vastgeplakt, waarvan één aan een plastic fles) 

werden als verdacht beschouwd; ook zou in de bagage een spoor 

van een explosieve stof zijn gevonden. Bij nader onderzoek van de 

Amerikaanse autoriteiten en de DNR bleek dat spoor niet te kun‑

nen worden bevestigd en werden geen aanwijzingen gevonden van 

betrokkenheid van de mannen bij strafbare feiten. Op 1 september 

werden zij op vrije voeten gesteld.15

Casus 11. Somalië (2010)

Op 19 september 2010 hield de Koninklijke Marechaussee op 

Schiphol, na ontvangst van informatie van de Britse autoriteiten, 

een Britse man van Somalische afkomst aan die zij ervan verdach‑

ten betrokken te zijn bij een buitenlandse terroristische organisatie. 

De informatie was afkomstig uit de naaste omgeving van de man. 

15	‘Twee	Jemenitische	mannen	in	vrijheid	gesteld’,	persbericht	Landelijk	Parket,	1	septem
ber	2010.
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Hij wilde van Liverpool via Amsterdam naar Entebbe vliegen. Op het 

moment van zijn aanhouding bevond hij zich reeds in het toestel dat 

hem naar Oeganda zou brengen. Onderzoek van de Britse autoritei‑

ten en de DNR kon de informatie niet bevestigen en de man werd na 

drie dagen vrijgelaten.16

Wat uit de casuïstiek blijkt, is dat veel onderzoeken geen betrekking 

hebben op het voorkomen van concrete aanslagen, maar op hande‑

lingen van personen die ervan worden verdacht elders als terrorist 

actief te willen zijn. De uitkomst van het rechercheonderzoek kan 

uiteraard ook zijn dat verdenkingen geen stand houden, zoals in de 

casus 10 en 11, iets wat bij proactief rechercheren vermoedelijk vaker 

het geval is dan gebruikelijk in rechercheonderzoek.

In de laatste casus gaat het eveneens om een verdachte die over‑

stapte op Schiphol, maar in dit geval werd wel degelijk een aanslag 

verhinderd.

Casus 12. Detroit (2009)

Op 25 december werd aan boord van een Northwest/Delta‑vlucht 

van Amsterdam naar Detroit de Nigeriaanse man A. overmeesterd. 

De Nigeriaan wilde met terroristisch oogmerk het vliegtuig laten 

verongelukken door aan boord een explosief tot ontploffing te 

brengen. De verdachte had het explosief verstopt in zijn ondergoed 

en was er blijkbaar in geslaagd daarmee onopgemerkt aan boord 

van het toestel te komen. De Koninklijke Marechaussee Schiphol 

onderzocht met ondersteuning van de DNR de toedracht voor zover 

die zich had afgespeeld op Nederlands grondgebied (luchthaven 

Schiphol en het KLM‑toestel waarmee de verdachte van Lagos naar 

Schiphol was gevlogen).17

De recherche, inlichtingen‑ en andere diensten waren er in de 

Detroit‑zaak duidelijk niet in geslaagd een aanslag te voorkomen. 

Dat de aanslag mislukte, kwam door de oplettendheid en het 

handelen van personen aan boord van het toestel. Inzicht in de 

16	‘Man	aangehouden	op	Schiphol’,	persbericht	Landelijk	Parket,	19	september	2010;	
‘Aangehouden	Britse	Somaliër	in	vrijheid	gesteld’,	persbericht	Landelijk	Parket,	22	sep
tember	2010.

17	‘Onderzoek	naar	mislukte	terreuraanslag’,	persbericht	Landelijk	Parket,	5	januari	2010.
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toedracht kan wel helpen toekomstige pogingen in een eerder 

stadium te verhinderen. Zo was een Brits rechercheonderzoek naar 

een terroristische groep die door middel van explosieve vloei stoffen 

aanslagen op vliegtuigen wilde plegen, aanleiding te verbieden 

dat passagiers vloeistoffen mee aan boord mochten nemen. Het 

rechercheonderzoek verschafte de informatie die deze situationele 

maatregel inleidde. Dat roept de vraag op in hoeverre ook de andere 

onderzoeken die hier aan bod kwamen, zicht geven op een situatio‑

nele aanpak van terrorisme.

Rechercheonderzoek als basis voor een situationele aanpak

In het voorgaande is al opgemerkt dat de recherchetaak bij het 

bestrijden van terrorisme vaak neerkomt op ‘proactieve repres‑

sie’: het voorkomen van aanslagen door groepen te verstoren die in 

potentie aanslagplannen ontwikkelen, zonder dat die plannen al 

concreet hoeven te zijn. Deze repressie kan zijn gericht op een groot 

aantal uiteenlopende delicten. Zoeken we naar een situationele 

benadering, die uitgaat van het ontregelen van de keten van hande‑

lingen die aan een delict voorafgaan, dan is er dus geen uniforme 

aanpak. Elk delict heeft een eigen script en dat geldt zowel voor de 

verschillende terroristische misdrijven als voor alle delicten die ter‑

roristische groepen plegen om hun uiteindelijke doel te realiseren.

Casus 1, de zaak van de Pakistaanse student in Nederland die 

in Duitsland een zelfmoordaanslag zou plegen, bood inderdaad 

perspectieven voor een situationele maatregel. Het onderzoek gaf 

aanleiding nader te kijken naar de procedure voor inschrijving 

bij hogescholen door studenten van buiten de Europese Unie en 

de daaraan gekoppelde mogelijkheid naar West‑Europa te reizen. 

Het onderzoek leidde tot een ketenaanpak van deze problematiek, 

waarin hogescholen, de IND en andere instanties samenwerkten. 

De recherche had in deze aanpak geen rol meer, maar had met haar 

onderzoek het probleem aan het licht gebracht.

In casus 2 werd mogelijk terrorisme voorkomen door vuur‑

wapens uit het radicale milieu te verwijderen. Het ware wellicht 

nog beter geweest indien de verdachte niet eens in staat was 

geweest aan een vuurwapen te komen. Een situationele aanpak 

van vuurwapen handel zou daaraan bij kunnen dragen, maar is op 

zichzelf bijzonder lastig te realiseren. Binnen de Europese Unie 
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zijn honderdduizenden vuurwapens illegaal in omloop, de regels 

voor vuurwapen handel en ‑bezit van de lidstaten lopen sterk uiteen 

en de open grenzen maken smokkel binnen de Europese Unie 

zeer eenvoudig.18 De kans dat een situationele aanpak van vuur‑

wapenhandel erin zou slagen te voorkomen dat potentiële terroris‑

ten vuurwapens bemachtigen, is daarom te klein om erop te kunnen 

vertrouwen. Inlichtingen‑ en recherchewerk blijft dan geboden.

Casus 3, de LTTE‑casus, biedt zicht op mogelijkheden voor het 

‘situationeel’ tegengaan van financiering van terrorisme. Het crimi‑

nele proces van de terrorismefinanciering bestaat globaal uit twee 

stappen, het verzamelen en het afdragen van fondsen. De uiteinde‑

lijk besteding van het geld, in dit geval aan de strijd op Sri Lanka, 

valt buiten het bestek van preventie binnen Nederland. De LTTE 

verzamelde fondsen op verschillende manieren, waarvan sommige 

op zichzelf legaal waren, zoals het vragen van entree in het kader 

van sportieve en culturele evenementen. Andere waren waarschijn‑

lijk gebaseerd op misleiding, zoals het inzamelen ten behoeve 

van hulpacties, terwijl het geld vermoedelijk voor de aanschaf van 

wapens was bedoeld. Ronduit illegaal was het genereren van geld 

door middel van de waarschijnlijk stelselmatige afpersing van leden 

van de Tamil‑gemeenschap. In de verschillende trajecten opereerde 

de LTTE niet onder haar eigen naam, maar maakte zij gebruik van 

frontorganisaties, zoals de Tamil Coordinating Committee (TCC), de 

Tamil Rehabilitation Organisation (TRO), de Tamil Youth Organisa-

tion (TYO), de Tamil Vrouwen Organisatie (TVO) en de Tamil Kunst 

en Culturele Organisatie (TKCO). De DNR arresteerde de leiders van 

verschillende van deze organisaties.19 Onwetendheid bij gemeenten 

over hun achtergrond heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat 

dergelijke organisaties eenvoudig vergunningen konden krijgen 

voor het organiseren van evenementen. Voorlichting aan gemeenten 

door bijvoorbeeld de AIVD kan dergelijke vergunningverlening 

terugdringen. Een stap verder gaand, zou het verhinderen dat deze 

organisaties zich kunnen inschrijven bij de Kamers van Koop‑

handel, het de LTTE moeilijk hebben gemaakt de legale façade op 

te richten, die haar fondsenwerving faciliteerde. Inzicht in de rol 

van deze organisaties kan ook worden gebruikt bij de situationele 

18	Zie	DNR	(2005)	op	het	gebied	van	vuurwapenhandel.
19	‘Tamil	Tijgers	aangehouden’,	persbericht	Landelijk	Parket,	26	april	2010.
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preventie van inzamelingsacties door frontorganisaties van andere 

groeperingen die op de sanctielijst van de Europese Unie staan.

Het afdragen van fondsen aan de moederorganisatie lijkt minder 

eenvoudig met situationele middelen te stoppen, anders dan die 

welke reeds bestaan op het gebied van tegengaan van witwassen. 

Waarschijnlijk werd het geld van de LTTE cash door koeriers naar 

een ander Europees land en daar in het betalingsverkeer gebracht. 

Klassiek inlichtingen‑ en recherchewerk kan hier helpen de organi‑

satiestructuur op Europees en mondiaal niveau in kaart te brengen. 

Zo wordt duidelijk wie de inzameling stuurt en wie fondsen beheert 

en verzendt.

Een bijzonder aspect van de LTTE is dat deze een ander soort 

organisatie is dan de typische ‘homegrown’ jihadistische groepen. 

Het gaat niet om een los netwerk, gegroepeerd rond enkele gezag‑

hebbende personen (De Poot en Sonnenschein, 2010), maar om een 

hiërarchisch geleide partij die de rol van wettig gezag in een deel 

van Sri Lanka claimt (of eigenlijk: claimde). De strijd die zij voerde 

was, tot de nederlaag in 2009, grootschalig en vereiste een constante 

stroom aan geld en mensen.20 Daarin komt de LTTE overeen met 

organisaties als de PKK, eveneens een nationalistisch georiënteerde 

afscheidingsbeweging, en de jihadistische organisatie Al‑Shabaab, 

die thans het zuidelijk deel van Somalië controleert. Als zodanig is 

Al‑Shabaab ook betrokken bij het ronselen in het buitenland van 

strijders (Taarnby en Hallundbaek, 2010). De delicten van grote 

hiërarchische organisaties met een constante financieringsbehoefte 

lijken dus meer mogelijkheden voor situationele preventie te bieden 

dan de toch wat willekeuriger ogende acties van losse netwerken of 

individuen.

Casus 4 tot en met 11 betroffen al dan niet vermeende uitreizen 

naar de strijdgebieden of trainingskampen van de jihad. Alleen in 

casus 3 (Jason W.) lijkt sprake van een voltooide en geslaagde reis en 

terugkeer naar Nederland. De aanhoudingen in verschillende zaken 

vonden bijna altijd plaats aan de grens of in landen op de route naar 

het strijdgebied, door plaatselijke autoriteiten en niet voor hun ver‑

trek. Inlichtingen‑ en rechercheonderzoek in Nederland merkt reis‑

plannen blijkbaar pas laat op. Indien het gaat om personen die reeds 

20	De	LTTE	heeft	geen	effectieve	controle	meer	over	een	territorium	sinds	zij	in	2009	
militair	werd	verslagen.
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verdachte zijn in een onderzoek, kunnen de autoriteiten een uitreis 

bemoeilijken door hun paspoort in te nemen of ter inname te laten 

signaleren, op grond van artikel 18 Paspoortwet. In de praktijk blijkt 

het lastig uitreisplannen bijtijds op te merken. Een van de vier die in 

Kenia werden aangehouden (casus 8), was ook een van de aangehou‑

denen in Azerbeidzjan (casus 7). Waar bekendheid blijkbaar geen 

voldoende waarborg biedt, wordt een situationele aanpak relevant, 

omdat zo’n aanpak in beginsel ook de onbekende potentiële reiziger 

zou kunnen tegenhouden. De regering opperde om te komen tot een 

ketenaanpak, zoals die naar aanleiding van casus 1 werd ontwik‑

keld voor inreizende studenten.21 Een ketengerichte – ‘situationele’ – 

oplossing voor het probleem van de ongekende uitgaande reiziger 

zou het zogeheten ‘barrièremodel’ kunnen zijn.

Een barrièremodel identificeert de barrières die criminelen moeten 

nemen om een delict te voltooien en benoemt de publieke en 

private ketenpartners die de opsporing kunnen helpen barrières 

onneembaar te maken. Het model werd ontwikkeld door de Sociale 

Inlichtingen‑ en Opsporingsdienst (SIOD) voor de aanpak van 

arbeid door illegale vreemdelingen. Het oorspronkelijke barrière‑

model onderscheidt vier barrières (entree, huisvesting, identiteit en 

arbeid), maar het hangt van het criminele bedrijfsproces in kwestie 

af welke barrières zich aandienen en welke ketenpartners dus een 

rol kunnen spelen (Van der Lugt en Zoetekouw, z.j.) Het voordeel 

van een barrièremodel is dat het gelegenheden wegneemt, zonder 

dat, zoals gezegd, de potentiële pleger bekend hoeft te zijn. Dat zou 

het tot een geschikt instrument kunnen maken bij het tegenhouden 

van ongekende jihadgangers, ware het niet dat hier een bijzonder 

probleem speelt: reizen is geen misdrijf. Ten eerste heeft in beginsel 

iedere Nederlander het recht en de gelegenheid naar vrijwel elke 

bestemming ter wereld te reizen, zonder door de Nederlandse Staat 

te worden opgemerkt. Het enige contact van de reiziger met de Staat 

dient zich aan bij het verlaten van het Schengengebied, wanneer de 

burger de paspoortcontrole van de Koninklijke Marechaussee moet 

passeren. De Koninklijke Marechaussee kijkt naar de betrouwbaar‑

heid van documenten, openstaande boetes en of iemand gesigna‑

leerd staat in het SIS, het Schengen Informatie Systeem. Het SIS 

21	Kamerstukken	II	2009/10,	29	754,	nr.	172,	Elfde	voortgangsrapportage	terrorisme
bestrijding,	p.	12.
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bevat wel signaleringen, maar niet of iemand nog een boete heeft 

openstaan. Ten tweede, en anders dan bij illegale arbeid, leveren de 

afzonderlijke stappen in het crimineel proces van de uitreis naar de 

jihad evenmin barrières op die met criminele feiten moeten worden 

genomen. Het regelen van tickets en visa en de reis zijn legale 

handelingen die tal van mensen dagelijks verrichten. Jihadreizigers 

gaan op in een stroom van reizigers en zijn in beginsel aan dezelfde 

controles onderworpen. Ten derde valt op dat het hele systeem van 

persoonscontrole aan de grens eenzijdig is gericht op het voor‑

komen dat mensen illegaal het land binnenkomen. In haar jaar‑

verslag 2008 bedoelt ook de Europese grensbewakingsorganisatie 

FRONTEX met ‘illegale grensoverschrijdingen’ als vanzelfsprekend 

alleen het binnenkomen van het grondgebied van de Europese Unie; 

het woord ‘terrorisme’ komt in het hele rapport niet voor (FRONTEX, 

2009, p. 12).22

In feite is er in het geval van uitgaande jihadreizen dus slechts één 

barrière: het passeren van de buitengrens van het Schengengebied. 

Maar deze geldt alleen voor personen die zijn geïdentificeerd als 

potentiële jihadganger of op enige wijze gevlagd staan, iets wat de 

regering ook erkent.23

Inlichtingen‑ en politiediensten zullen uitreisplannen in een vroe‑

ger stadium moeten opmerken en informatie moeten blijven delen 

– gesteld dat men uitreizen inderdaad wil voorkomen. Een situa‑

tionele benadering is dan mogelijk toch geschikt, mits die breder 

wordt getrokken dan een barrièreaanpak. Taarnby en Hallundbaek 

(2010, p. 59) menen dat bij jihadreizen naar Somalië sprake is van 

‘a highly organised and structured process from initial vetting to 

indoctrination, recruitment, travel preparation, local handlers, safe 

houses, and training camps’. In Nederland heeft de DNR dergelijke 

professionele rekruteringsactiviteiten door al‑Shabaab nog niet 

gezien.24 Het onderzoek uit 2009 en andere uitreisincidenten wek‑

ken vooral de indruk dat de verdachten veel improviseren. Voor de 

22	Dezelfde	houding	is	te	zien	bij	de	aanpak	van	de	smokkel	van	verdovende	middelen.	
Controle	en	opsporingsdiensten	lijken	meestal	gepreoccupeerd	met	het	verhinderen	
van	invoer	en	veel	minder	met	het	voorkomen	van	uitvoer.

23	Kamerstukken	II	2009/10,	29	754,	nr.	172,	Elfde	voortgangsrapportage	terrorisme
bestrijding,	p.	12.

24	De	verdachte	in	casus	10	wordt	wel	verdacht	van	rekruteringsactiviteit,	echter	niet	in	
Nederland	maar	in	de	Verenigde	Staten.
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Nederlandse situatie lijkt relevanter wat Taarnby en Hallundbaek 

opmerken over het radicaliseringsproces van jongeren binnen met 

name de Somalische gemeenschap in het buitenland. Zij wijzen op 

de potentiële rol van de familie bij het voorkomen van radicalisering 

en uitreizen van jonge mannen. De sociale omgeving neemt de 

radicalisering wel waar, maar er bestaat vaak achterdocht tegen de 

politie (Taarnby en Hallundbaek, 2010, p. 54‑56). Het opbouwen van 

een ver trouwensrelatie binnen etnische gemeenschappen is dan 

van belang en waar het gaat om radicalisering ligt er, zoals Newman 

en Clarke ook constateerden, een taak voor community policing en 

minder voor de recherche. Het voorkomen van uitreizen is waar‑

schijnlijk meer gediend met het mobiliseren van de handlers, zoals 

familieleden van de jongeren, dan van de guardians aan de grens.

Conclusie

De toepassing van situational crime analysis op terrorismebestrij‑

ding kan vruchtbaar zijn, maar Policing terrorism van Newman en 

Clarke beslaat slechts een beperkt deel van de politiële aanpak van 

terrorisme. Een reden voor de onvolledigheid is mogelijk dat de 

auteurs, geleid door het situationele perspectief, sterk gericht zijn op 

het analyseren van een specifieke delictsvorm. Bij terrorisme denken 

zij dan aan het plegen van aanslagen. Probleem met deze benadering 

is dat die over het hoofd ziet dat de politie en ook de recherche zich 

in dezen vooral bezighouden met het voorkomen van delicten. Dat 

roept de vraag op vanaf welk moment zij geacht worden in actie te 

komen. Aan aanslagen gaat een keten van handelingen van terro‑

risten vooraf en die keten is, afhankelijk van het perspectief, langer 

of korter. Men kan hem laten beginnen bij het moment dat terroris‑

ten een aanslagplan aan het ontwikkelen zijn, het perspectief van 

Newman en Clarke. Deze benadering is te beperkt en is ook niet het 

uitgangspunt van de nationale wetgeving en internationale verdra‑

gen inzake strafbaarheid van bepaalde handelingen als terroristisch 

misdrijf. Uit de casuïstiek van de DNR blijkt bovendien dat de DNR, 

door dadergericht en proactief repressief op te treden, niet alleen 

radicale netwerken vroegtijdig probeert te verstoren, maar ook infor‑

matie genereert die onontbeerlijk is voor het ontwikkelen van een 

situationele aanpak. Newman en Clarke hebben wel laten zien dat 

zo’n aanpak zinvol kan zijn.
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Geen kansen bieden aan de 
georganiseerde misdaad

A.C. Berghuis en J. de Waard*

Er bestaan verschillende manieren om georganiseerde misdaad te 

voorkomen. Het belangrijkste onderscheid1 is dat tussen ‘tertiaire 

preventie’ en wat men onder de primaire en secundaire variant 

verstaat. Tertiaire preventie (of ‘zorgpreventie’) richt zich op het 

verminderen van een al aanwezige problematiek. Er is dus bijvoor‑

beeld de bestaande illegale drugshandel, die we proberen zo veel 

als mogelijk te beperken in omvang en uitwerking. Zo kan men 

drempels opwerpen om het functioneren van de illegale markt of 

meer in het bijzonder de logistieke processen daarvan te bemoeilij‑

ken (‘barrièremodel’, ‘lockmodel’), of kan men zich richten op het 

oppakken van handelaren en het afpakken van hun illegaal verkre‑

gen vermogen. Veel aandacht gaat uit naar dergelijke vormen van 

preventie (Sieber, 1995; Van de Bunt en Van der Schoot, 2003; Tijhuis, 

2006). Vergelijk maatregelen in de gezondheidszorg om de gevolgen 

van een epidemie te verzachten, of om bij een individu een ziekte te 

genezen.

De onderhavige bijdrage richt zich niet op deze, maar op andere 

vormen van preventie, die beogen om bijvoorbeeld epidemieën en 

ziekte niet te laten ontstaan. Toegepast op preventie van georga‑

niseerde misdaad betekent dit gericht aandacht besteden aan de 

maatschappelijke condities waaronder georganiseerde misdaad kan 

opbloeien (primaire preventie) en aan specifieke risicovolle factoren 

en sectoren (secundaire preventie) die daarbij relevant zijn. Het 

gaat dan om kwesties als het voorkomen dat er een illegale markt 

ontstaat, of de kwetsbaarheid van bepaalde segmenten van onze 

samenleving voor georganiseerde misdaad.

*	 Drs.	Bert	Berghuis	en	mr.	drs.	Jaap	de	Waard	zijn	respectievelijk	als	raadadviseur	en	
senior	beleidsmedewerker	verbonden	aan	de	Directie	Rechtshandhaving	&	Criminali
teitsbestrijding	van	het	ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	te	Den	Haag.

1	 Inmiddels	zijn	in	de	gezondheidszorg	(en	ook	in	het	drugsbeleid)	de	navolgende	ter
men	ingewisseld	voor	termen	als	universele,	selectieve,	geïndiceerde	en	zorggerichte	
preventie,	maar	dat	is	niet	relevant	voor	het	betoog	in	deze	bijdrage.
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Deze invalshoek is bepaald niet uniek (Van Dijk en De Waard, 1991), 

want al decennia lang gebruikelijk in de benadering van ‘gewone 

criminaliteit’: waar soms de pijlen worden gericht op het voorkomen 

van herhaling (recidivereductie = tertiair), is er ook veel aandacht 

voor preventie die zich richt op slachtoffers en locaties (plaatsen/tij‑

den). Daarbij staat het wegnemen of inperken van de gelegenheid tot 

het plegen van de criminaliteit centraal (onder andere Wittebrood 

en Van Boom, 2004). Hierbij is vooral de aanpak via het zogenoemde 

‘problem oriented policing’ van belang (Weisburd, Telep e.a., 2010). 

Wij passen deze denkwijze toe op de georganiseerde misdaad.

Daarbij komen de volgende vragen aan bod. Hoe moeten we aan‑

kijken tegen de notie dat de samenleving ‘kansen voor georgani‑

seerde misdaad schept’? Welke maatschappelijke afweging moet 

worden gemaakt als het gaat om (primaire en secundaire) preventie 

van georganiseerde misdaad? En, ten slotte, wat is ervoor nodig om 

die afweging naar behoren te kunnen maken?

De gelegenheidsstructuur voor georganiseerde misdaad

Het perspectief van de primaire en secundaire preventie vereist 

dat we als het ware van buitenaf naar de samenleving en de daarbij 

voorkomende criminaliteit kijken. Die misdaad moeten we in zijn 

maatschappelijke context begrijpen: in de woorden van Edwards 

(ongedateerd) niet met een ‘criminologie van de ander’, maar als 

een ‘criminologie van ons zelf’ (Von Lampe, 2005; Beare en Naylor, 

1999). Het is daarmee niet alleen een kwestie van de ander die 

kwaad wil, maar ook van de samenleving die zelf ruimte biedt voor 

criminaliteit en wellicht daar soms ook baat bij heeft. Zo kan het 

bestaan van (georganiseerde) criminaliteit de sociale cohesie in de 

conventionele samenleving bevorderen (vergelijk Durkheim, 1951; 

Mead, 1963; Merton, 1949), platter kan het een bijdrage leveren aan 

gevestigde economische belangen. Zo verdient Nederland feitelijk 

aan zijn rol in als transitland voor illegale goederen (vooral via de 

Rotterdamse haven) en misdaadgeld (Unger, Ferwerkda e.a., 2006).

Willen we de mogelijkheden van de preventie van georganiseerde 

misdaad op tafel kunnen krijgen, dan zullen we nader zicht moeten 

hebben op de maatschappelijke factoren die de gelegenheid daartoe 

scheppen. In elk geval hebben die factoren gemeen dat ze condities 

creëren die de kans geven aan medeburgers om zich voordelen toe 
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te eigenen. In biologische termen: er ontstaat een ‘niche’ waarin de 

misdaad zich kan ontwikkelen. En we weten, als zich een dergelijke 

voordeel biedende niche aandient, dan zal die worden gevuld. Bij 

het ontstaan van dergelijke niches kunnen we drie vormen van 

georganiseerde misdaad onderscheiden (Beare en Naylor, 1999; 

Openbaar Ministerie, 2004; Tijhuis, 2006).2

Tabel 1: Drie vormen van georganiseerde misdaad

Doeleinden	organisatie

Illegaal Legaal

Methoden	organisatie

Illegaal A.	parasitaire	criminaliteit C.	organisatiecriminaliteit

Legaal B.	illegale	markt	 ()

De eerste is de ‘parasitaire vorm’ (A) waarin de misdaad de 

kansen grijpt of creëert ten koste van de samenleving. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor mobiel banditisme: het beroven van winkels en 

het plegen van overvallen door bendes. Daarbij is er doorgaans 

een concreet aanwijsbaar slachtoffer, en is er ook weinig morele 

ambiguïteit: deze klassieke soort van criminaliteit is moreel 

af keurenswaardig en moet worden bestreden door het aanpakken 

van de daders en waar mogelijk door het treffen van preventieve 

maatregelen, zoals paaltjes voor juwelierswinkels tegen ramkraken. 

Hoezeer van belang ook, in deze bijdrage willen we inzoomen op de 

andere vormen van misdaad in georganiseerd verband.

De tweede onderscheiden vorm (B) is die van de illegale markten in 

goederen en diensten: illegale vormen van handel in drugs, mensen, 

beschermde dieren en planten, gokken, pornografie enzovoort. 

De gehanteerde middelen (productie, transport, distributie) zijn 

in deze ‘zwarte markten’ (Schelling, 1965) gelijk aan die in legale 

markten, maar het doel van bezorging van verboden waar is illegaal. 

Terwijl bij de eerstgenoemde soort van georganiseerde misdaad 

altijd sprake is van onvrijwilligheid van het slachtoffer en de samen‑

leving, is dat hier niet het geval. Er is immers sprake van een vraag 

naar die goederen en diensten in de conventionele samenleving, dus 

2	 Hierbij	zij	opgemerkt	dat	het	onderscheid	tussen	minder	en	meer	georganiseerde	mis
daad	fluïde	is	–	we	neigen	tot	overschatting	van	de	omvang	van	planning	en	subtiliteit	
als	noodzakelijke	voorwaarde	om	crimineel	voordeel	te	behalen	(Felson,	2006).
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van een vrijwillig aangegane transactie op een markt van goederen 

en diensten die door de meerderheid in de samenleving verboden 

is verklaard. In moreel opzicht is dit ambigu: er zijn geen makkelijk 

en concreet aanwijsbare individuele slachtoffers, de ratio ligt in de 

bescherming van collectieve waarden en belangen. Wat het doel van 

de overheid moet zijn bij deze illegale markten is minder scherp aan 

te geven, want al snel omstreden in het publieke debat, en omdat 

het lastig is die markten te bestrijden zolang er sprake is van een 

substantiële vraag waar veel aan te verdienen valt.

Bij de derde vorm (C) gaat het om private of publieke ondernemin‑

gen die ook illegale wegen bewandelen om hun legale doelen te 

bereiken van continuïteit en winst (privaat) of het vervullen van een 

maatschappelijke functie (publiek). Hieronder vallen bijvoorbeeld 

vormen van financiële fraude en milieufraude. Omdat de wegen 

die men hierin bewandelt illegaal zijn, is er in beginsel geen morele 

ambiguïteit – deze worden echter toch geïntroduceerd omdat de 

betrokken actoren legale en nuttige maatschappelijke functies 

vervullen en dus bijdragen aan de maatschappelijke voorspoed. Dat 

maakt een eenduidig en agressief aanpakken van deze criminaliteit 

minder vanzelfsprekend: er zijn andere collectieve belangen in het 

geding en daarmee ook krachten die politiek gewicht in de schaal 

leggen.

Samenvattend: de gelegenheid voor georganiseerde misdaad wordt 

mede in het leven geroepen doordat de samenleving zekere goede‑

ren en diensten wil verbieden, en doordat de reguliere samenleving 

gebruik wil en kan maken van illegale middelen om haar legale 

doelen te bereiken. De aanpak is daarbij om verschillende redenen 

lastig, want doortrokken van morele ambiguïteit.

Preventie is afweging

Juist het karakter van de (niet‑parasitaire) georganiseerde misdaad 

maakt het denken over preventie daarvan ingewikkeld. Alleen in 

theorie is dat niet het geval: legalisering van de cannabismarkt 

ontneemt de georganiseerde misdaad daarop zijn bestaansbasis 

(uiteraard tenzij hoge accijnzen op de cannabisverkoop worden 

gelegd die weer nieuwe kansen bieden). En we kunnen ervoor kie‑

zen de organisatiecriminaliteit blindweg hard aan te pakken, ook 

al schaadt dat het welzijn in en de voorspoed van de samenleving. 
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De wereld zit zo niet in elkaar: in het denken over preventie zal altijd 

sprake zijn van een afweging tussen belangen. We schetsen enkele 

voorbeelden.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw constateerde de Interdepar‑

tementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik Overheids‑

gelden (ISMO) dat zowel bij het heffen van belastingen als bij het 

verstrekken van uitkeringen en subsidies de regelingen zo lek 

als een mandje waren: ze waren fraudegevoelig of, zoals men het 

beleefd noemde: ‘minder fraudebestendig’. Voornaamste oorzaak 

was het streven naar rechtvaardige overdracht van inkomen en 

vermogen leidend tot een zeer gedetailleerde en lastig te controleren 

regelgeving. De ISMO stelde vast dat dit niet viel tegen te gaan met 

controle en bestraffing achteraf – in plaats van hard dweilen met de 

kraan open, moest de kraan dichter worden gedraaid. In algemenere 

termen schreef de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

in 1988 in zijn rapport Rechtshandhaving dat gedragingen van over‑

heden door middel van regels, subsidies en andere voorzieningen 

normoverschrijdend gedrag van burgers en instellingen dulden of 

zelfs in de hand werken (Albrecht en Kilchling, 2002).

Dit voorbeeld geeft de ingrediënten voor de belangenafweging 

die nodig is in het denken over preventie: (a) hoe zwaar weegt het 

maatschappelijke ordeningsbelang (‘rechtvaardige verdeling’), 

(b) in hoeverre kunnen burgers en bedrijven zich onttrekken aan de 

gewenste ordening (leidend tot onrechtvaardigheid langs nieuwe 

lijnen), (c) wat zijn de mogelijkheden en de kosten van handhaving 

en welke negatieve neveneffecten zijn verbonden aan de misdaad in 

termen van geweldsgebruik, omkoping en corrumperende  werking 

op sectoren als de juridische en financiële dienstverlening en 

machtsvorming via investeringen in binnensteden (Dorn en Van de 

Bunt, 2010)?

Hiermee is de preventie van georganiseerde misdaad direct 

verbonden aan de ambities van de samenleving, die aanmerkelijk 

zijn gegroeid in de opbouw naar de verzorgingsstaat, maar ook 

aan het vermogen van de samenleving om de gewenste ordening 

zodanig te organiseren dat de ruimte voor profiteurs voldoende 

wordt  ingeperkt. Als de maatschappelijke ordeningspretentie de 

handhavingsmogelijkheden overheerst, kan met enig recht worden 

gesteld dat de samenleving de (georganiseerde) misdaad krijgt die 

zij zelf kiest, dus ook verdient. Bijvoorbeeld: we vrágen als het ware 

om fraude als we de anonieme 65+‑ov‑chipkaart invoeren in het 
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openbaar vervoer. De gelegenheid tot frauderen zou overigens al 

flink worden ingeperkt door die kortingskaart te reserveren voor de 

ouderen die wel een kaart op naam willen aanvaarden.

Preventie door (her)ordening

Gesteld is dat preventie kan worden bereikt door de wijze waarop 

het streven naar maatschappelijke doelen wordt geordend zodanig 

dat dit de ruimte voor profiteren verkleint. Enkele voorbeelden ter 

nadere toelichting.

De genoemde ISMO‑analyse heeft bevorderd dat de latere her‑

ziening van het belastingstelsel (met minder en ontoegankelijker 

aftrekposten) wellicht meer heeft gedaan aan het tegengaan van 

fraude dan alle controlemaatregelen van Belastingdienst en FIOD 

bij elkaar. Maar fraudebestendige wetten zijn grover en zullen dus 

al snel als onrechtvaardig worden gezien: individualisering van 

de bijstand (dus geen aftrek voor lastig te controleren gehuwden 

en samenwonenden) is eenvoudiger en minder bevattelijk voor 

misbruik, maar is óf duurder óf gaat ten koste van alleenstaanden. 

 Overigens geldt dit breder ook voor de particuliere verzekering, 

waar de branche schat dat van elke uitgekeerde euro tien cent 

frauduleus is (Verbond van Verzekeraars, 2011).

Een schoolvoorbeeld vormt de wens door marktwerking de CO2‑

uitstoot te beperken om de klimaatverandering te beheersen, zoals 

elders in dit Jv‑nummer wordt beschreven. In haar rapport merkt de 

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) droog op: ‘De emissiehandel in 

de oorspronkelijke opzet is onvoldoende bewapend gebleken tegen 

fraude. Het mechanisme was ten bate van het klimaat opgezet door 

milieu‑experts, niet door fraude‑experts’ (NEa, 2010). Inmiddels 

blijkt op velerlei manieren van grootschalig misbruik, zodanig dat 

de vraag opkomt of de gekozen ordeningsmethode niet fundamen‑

teel verkeerd is omdat handhaving tekortschiet en het doel van de 

gewenste emissiebeperking mogelijk onvoldoende behaald wordt.

Een noodzaak om tot herontwerp van ordening te komen (preven-

tion by design; Ekblom, 2002) wordt gesignaleerd in kringen rond de 

World Intellectual Property Organization, inhoudend dat mediapira‑

terij in de wereld grootschalig is, de georganiseerde misdaad hierin 

een bron van inkomsten ziet en dat handhaving niet werkt (Karaga‑

nis, 2010). Uit de analyses van de genoemde auteurs blijkt dat het 
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fenomeen moet worden begrepen vanuit de grote prijsverschillen 

tussen cd’s, dvd’s en andere digitale producten, waardoor in termen 

van lokale koopkracht bijvoorbeeld het pakket Microsoft Office 2007 

in de USA $ 149 kost, maar in India $ 5.400. Wil men in dat laatste 

land ook toegang hebben tot die producten, dan is het niet onbegrij‑

pelijk dat men een piraatversie ad $ 2 koopt. Men suggereert dat een 

volstrekt andere benadering nodig is, die is gebaseerd op de notie 

dat er sprake is van een mondiaal prijsprobleem en niet van een 

handhavingsprobleem.

De internationale verschillen in prijzen, maar ook in belastingtarie‑

ven zijn een goudmijn voor de georganiseerde misdaad. We kennen 

van vroeger al de botersmokkel met België, de goudfraude van de 

tandartsen en van recenter datum de btw‑carrousels in bijvoorbeeld 

emissierechten (Europol, 2010). Ten slotte het voorbeeld dat accijns‑

verschillen op sigaretten, waardoor de prijzen in Europese landen 

sterk uiteenlopen, rechtstreeks leidden tot de opbloei van de zwarte 

sigarettenmarkt in Duitsland (Von Lampe, 2005) en elders (Gounev 

en Bezlov, 2010). Logischerwijs kan internationale harmonisering 

dan een grote bijdrage leveren aan de preventie van de misdaad.

Afweging en voorzienbaarheid

Gezegd is dat de gelegenheid die we creëren voor het ontstaan van 

georganiseerde misdaad een kwestie is van een afweging tussen 

belangen en mogelijkheden. De vraag is dan in hoeverre het belang 

van de preventie van die misdaad moet meewegen, ook als dat zou 

inhouden dat we andere ook maatschappelijk relevante ambities 

moeten relativeren of zelfs laten varen. Uiteraard is dat ultimo een 

politieke keuze waar op deze plaats geen recept voor is te geven. 

Maar wel kan iets worden gezegd over de noodzakelijke voorwaarde 

om zo’n keuze verantwoord te kunnen maken, namelijk informatie 

over de mate waarin de gewenste ordening naar verwachting onder‑

graven zal worden doordat georganiseerde misdaad zijn kansen 

zal grijpen (en handhaving onvoldoende kan doen om dat tegen 

te gaan). Anders gezegd: voor een gezonde afweging moet worden 

meegewogen welke schade redelijkerwijs te verwachten is van 

het handelen. In de literatuur over aansprakelijkstelling in veilig‑

heidskwesties blijkt dat het hierin kan gaan om directe en evidente 

schade (imminent harm test), om voorzienbaarheid die gegrond is 
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op kennis over vergelijkbare situaties (prior similar act test), of – nog 

breder – om een alomvattende analyse waarin meerdere factoren in 

ogenschouw worden genomen (totality of circumstances test). De uit‑

komsten zijn dan onderdeel van de bedoelde afweging (balancing 

test) (Kennedy, 2006).

Hoe smal of hoe breed de inschatting van de mogelijke schade ook 

is, in elk geval is hiermee het belang gegeven van een gesystema‑

tiseerde benadering om a priori te kunnen voorzien wat de risico’s 

van georganiseerde misdaad zijn. Daarin zal het van belang zijn 

mee te nemen wat uit eerdere situaties te leren valt. Vander Beken 

schrijft elders in dit Jv‑nummer over een poging om daar verder in 

te komen uitgaande van het concept ‘kwetsbaarheid’. Een vergelijk‑

bare exercitie in Nederland3 is die van de preventieve doorlichting. 

Systematisch zijn, op initiatief van J. (Jan) Lely van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie, de transportsector, de zorgsector, het 

betaald voetbal, de cannabissector, de sector van de goede doelen 

en de kunst‑ en antieksector, de taxibranche en momenteel (maart 

2011) pensioenfondsen tegen het licht gehouden. In een samen‑

vattende evaluatie zijn enkele algemenere lessen te trekken die ook 

voor a priori-beoordeling van criminele risico’s van belang kunnen 

zijn. Dat betreft onder andere:

− het bestaan van risico’s van afscherming en samenspanning als 

in een branche maar een beperkt aantal spelers opereert (zoals in 

het betaald voetbal);

− de aanwezigheid van complexe regelgeving die controle moeilijk 

maakt (zoals in de gezondheidszorg en het transportwezen);

− het gebrek aan eisen aan nieuwe toetreders in termen van vak‑

bekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid (risico 

van infiltratie via uitzendbureaus);

− de aanwezigheid van financiële nood door smalle marges en 

tegenvallende financiële resultaten (in de cannabissector en de 

transportsector, maar ook in de speelautomatenbranche na ver‑

hoging van de kansspelbelasting);

3	 De	lezer	zij	erop	gewezen	dat	de	auteurs	betrokkenheid	hadden	bij	de	evaluatie	van	
de	preventieve	doorlichting	en	de	opzet	van	de	verderop	te	behandelen	criminaliteits
risicoanalyse;	deze	zijn	tot	stand	gekomen	binnen	de	directie	waar	de	auteurs	werk
zaam	zijn.	Hoewel	objectiviteit	is	beoogd,	kan	niet	worden	uitgesloten	dat	ongewild	
selectiviteit	is	binnengeslopen	in	de	descriptie	en	waardering	van	deze	instrumenten.
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− de aanwezigheid van contacten met risicolanden die een grote 

rol spelen in illegale markten (zoals die van heroïne en cocaïne) 

en sterk fluctuerende marktprijzen (maakt het aantrekkelijk voor 

fraude en witwassen, zoals sectoren van vastgoed en kunst en 

antiek).

Dergelijke uitkomsten zijn niet vertaald in een instrument dat 

stelselmatig gehanteerd kan worden ten behoeve van de voorzien‑

baarheid van georganiseerde misdaad, net zoals we dat kennen in 

de soms verplichte milieueffectrapportage waarmee beleidsopties 

op voorhand worden beoordeeld op de uitwerking op het milieu. 

Op het terrein van de criminaliteit kennen we al wel de vrijblijvend 

toe te passen veiligheidseffectrapportage, een door het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beschikbaar 

gesteld instrument voor (vooral) gemeenten om de fysieke en sociale 

veiligheid mee te wegen bij plannen van ruimtelijke ordening en 

bouwprojecten. Bij ‘sociale veiligheid’ gaat het dan vooral om 

de commune criminaliteit en overlast/verloedering (CCV, 2008). 

In aanvulling hierop wordt gewerkt aan een instrument om risico’s 

van georganiseerde misdaad in kaart te brengen, geïnspireerd door 

het werk dat daaromtrent is verricht door het Jill Dando Institute 

of Crime Science (Morgan en Clarke, 2003). In deze zogenoemde 

criminaliteitsrisicoanalyse zijn factoren opgenomen zoals invoe‑

ring of verstrakking van een verbod op veelgevraagde goederen en 

diensten, invoering of verhoging van heffingen en uitkeringen, en de 

aard en kwaliteit van de handhaving. Het zal als een instrument te 

zijner tijd door het CCV beschikbaar worden gesteld.

Slot

Het structureel voorkómen van georganiseerde misdaad is in 

belangrijke mate verbonden met een afweging tussen enerzijds de 

wens een bepaalde ordening te scheppen of bestaande belangen te 

beschermen, en anderzijds het risico op criminele ondermijning 

van regels, die in feite de bestaansgrond vormen van het misdrijf.

Hoewel er pogingen zijn om die afweging evenwichtiger te maken 

door de risico’s van georganiseerde misdaad scherper in beeld te 

krijgen op het moment van besluitvorming, is er nog geen sprake 

van dat deze op een systematische en niet‑vrijblijvende manier 
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meegewogen zullen worden. Gevolg is dat de aandacht in de praktijk 

vooral uitgaat naar het al snel moeizame en beperkt effectieve 

 aanpakken van de georganiseerde misdaad die er al is. Dat is dan 

een vooral defensieve benadering, waar een meer offensieve aanpak 

kan leiden tot andere afwegingen die de criminaliteit minder 

kansen biedt. Dat zal niet gemakkelijk resultaat hebben, omdat – ten 

eerste – veel georganiseerde criminaliteit moreel ambigu is en dus 

niet vanzelfsprekend zó sterk wordt afgewezen dat men daar‑

voor een prijs wenst te betalen, en – ten tweede – omdat die prijs 

impliceert dat we afzien van de mogelijkheid om de samenleving te 

ordenen naar collectief gekozen en gewenste lijnen.
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Kwetsbaarheid voor 
georganiseerde criminaliteit

Een voor preventie bruikbaar concept?

T. Vander Beken*

De traditionele beeldvorming over georganiseerde criminaliteit 

en de daaraan gekoppelde preventieve en repressieve strategieën 

vertonen een aantal intrinsieke gebreken. In eerste instantie is zij 

doorgaans voor een zeer belangrijk deel gebaseerd op vaststellingen 

die door wetshandhavingsinstanties zijn gedaan. Wat bekend is over 

georganiseerde criminaliteit is in de regel afgeleid uit wat in dos‑

siers of databanken bij politie, justitie of andere al dan niet publieke 

wetshandhavingsdiensten terecht is gekomen of wat gearresteerde 

personen of getuigen daarover rapporteren. Het risico is bijzonder 

groot dat op dergelijke leest geschoeide analyses van georganiseerde 

criminaliteit, als beleidsconstruct en haalcriminaliteit bij uitstek, 

meer vertellen over de activiteiten en prioriteiten van de wetshand‑

havingsdiensten dan over het fenomeen zelf (Vander Beken, 2005a; 

Van Duyne en Vander Beken, 2009).

Traditionele beeldvorming van georganiseerde criminaliteit is om 

nog een tweede reden gebrekkig te noemen. Doordat deze beeldvor‑

ming zich in zeer ruime mate baseert op gegevens van gerappor‑

teerde en dus gekende criminaliteit, biedt zij slechts een beperkte 

meerwaarde voor de inschatting van toekomstige ontwikkelingen 

in het algemeen en preventie van het fenomeen in het bijzonder. 

Kan het verleden van georganiseerde criminaliteit, zo dit op zich al 

op een betrouwbare manier in kaart kan worden gebracht, zomaar 

naar de toekomst worden geëxtrapoleerd? Geloven wij echt dat de 

uitdagingen van de georganiseerde criminaliteit van morgen vervat 

kunnen zitten in de informatie die gisteren in hun dossiers door 

onze wetshandhavers werd verzameld?

*	 Prof.	dr.	T.	Vander	Beken	is	als	hoogleraar	verbonden	aan	het	Institute	for	International	
Research	on	Criminal	Policy	(IRCP)	van	de	Universiteit	Gent.	Dit	artikel	is	gebaseerd	
op	de	resultaten	van	het	onderzoeksproject	‘Het	inschatten	van	de	gevaarlijkheid	van	
georganiseerde	criminaliteit’	(DANGER)	uitgevoerd	en	gefinancierd	in	het	kader	van	
het	programma	‘Samenleving	en	Toekomst’	door	het	Federale	Wetenschapsbeleid.
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Ten derde, nog meer ten gronde, de data over daders en hun werk‑

wijzen kunnen ons niet echt vertellen wat direct relevant is voor 

preventie. Gezocht moet worden naar analyses die de taal van de 

beleidsverantwoordelijken spreken en hen direct kunnen infor‑

meren over wat zij kunnen doen om (georganiseerde) criminaliteit 

vanuit preventief oogpunt aan te pakken.

In deze bijdrage wordt gerapporteerd over een zoektocht naar 

een alternatieve benadering en methode om beelden van geor‑

ganiseerde criminaliteit te maken, waarbij voornoemde nadelen 

kunnen worden ondervangen. Centraal in deze benadering staat het 

concept van kwetsbaarheid van de omgeving waarin georganiseerde 

criminaliteit kan plaatsvinden. Hoewel deze omgevingsgerichte 

benadering los van de traditionele, vooral dadergeoriënteerde bena‑

deringen is uitgewerkt, is het nooit de bedoeling geweest deze ter 

vervanging daarvan voor te stellen. In weerwil van hun intrinsieke 

beperkingen blijven dadergerichte rapportages, zeker voor wets‑

handhavingsinstanties en evaluaties van de inspanningen en resul‑

taten in dat verband, immers zonder meer zinvol. Gezocht werd dan 

ook naar een complementaire benadering die naast en zo mogelijk 

ook samen met de traditionele analyses kan worden gelezen.

In het eerste deel wordt kort verslag gedaan van de theoretische 

achtergronden van deze zoektocht en van een eerste model dat 

enkele jaren geleden werd uitgewerkt. Het tweede deel van deze bij‑

drage geeft een aantal kritieken op dat eerste model weer en licht de 

resultaten toe van recent onderzoek dat getracht heeft het concept 

van kwetsbaarheid verder (en beter) door te denken en bruikbaar te 

maken voor analyse van (georganiseerde) criminaliteit en preventie. 

Tevens wordt een aantal resultaten gepresenteerd van de toepassing 

van deze vernieuwde aanpak op de transportsector en de horeca.

Omgevingscriminologie, gelegenheidsstudies en de eerste kwets‑
baarheidsstudies

Wie op zoek gaat naar een benadering van criminaliteit waarbij niet 

gewerkt zou moeten worden met dader‑ of criminaliteitsgegevens, 

komt op bijna natuurlijke wijze terecht bij ‘omgevingsgerichte’ 

criminologische modellen. Daarbij wordt de setting waarin cri‑

minaliteit plaatsvindt als een belangrijke verklarende variabele 

voor die criminaliteit gezien. In een dergelijke benadering maakt 
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de gelegenheid de dief, eerder dan zijn persoonlijke situatie of 

achtergrond. Gelegenheidsstudies floreren sinds een aantal decen‑

nia (voor een overzicht zie Wortley en Mazerolle, 2008) en hebben 

geleid tot een aantal theoretische uitdiepingen van de relatie tussen 

omgeving en criminaliteit met betrekking tot routineactiviteiten 

(Cohen en Felson, 1979), rationele keuze (Cornish en Clarke, 1986) 

en criminaliteitspatronen (Brantingham en Brantingham, 1993). 

Deze ontwikkelingen hebben een diepgaande invloed gehad op 

het ontstaan van de zogenoemde situationele preventiestrategieën 

(Clarke, 1980), waarbij criminaliteitsreducerende resultaten worden 

beoogd door in te werken op de gelegenheidsstructuren in de (direc‑

te) omgeving waar de criminaliteit plaatsvindt. Hoewel klassiek 

opgevat om toegepast te worden op een beperkt aantal misdrijfcate‑

gorieën (diefstal, woninginbraak, vandalisme, enzovoort), wordt de 

laatste jaren ook nagedacht over de meerwaarde van een dergelijke 

benadering voor meer complexe misdrijfcategorieën zoals georgani‑

seerde criminaliteit (Van de Bunt en Van der Schoot, 2003; Bullock, 

Clarke e.a., 2010).

In dat kader, en met de eerder opgesomde kritieken op daderge‑

richte modellen voor ogen, wordt sinds 2002 onderzoek gedaan naar 

kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit. Een eerste model 

werd ontwikkeld (Vander Beken, Cuyvers e.a., 2003) en toegepast 

op de diamantsector (Vander Beken, Cuyvers e.a., 2004). Dit werd 

later (Vander Beken, 2005b) volledig uitgewerkt onder het acroniem 

MAVUS (Method for the Assessment of VUlnerability of Sectors) 

en door diverse onderzoekers toegepast op verschillende sectoren: 

de Europese transportsector (Bucquoye, Verpoest e.a., 2005), de 

Europese muzieksector (Brunelli en Vettori, 2005), de Europese 

farmaceutische sector (Calovi en Pomposo, 2007), de mode‑indus‑

trie in Milaan (Calovi, 2007), de Europese afvalverwerkingssector 

(Van Daele en Vander Beken, 2007) en de taxisector in Nederland 

(EIM, 2007). In deze studies werd telkens dezelfde indicatorenset 

gebruikt om kwetsbaarheden in kaart te brengen en in te schatten: 

bijvoorbeeld zeer hoge kwetsbaarheid van diamanten omwille van 

de aard van het product zelf (klein, waardevol betaalmiddel), zeer 

hoge kwetsbaarheden in de Europese transportsector omwille van 

de gebrekkige regelgeving en kwaliteit en kwantiteit van de hand‑

having, en ten gevolge van marktprocessen (zoektocht naar ‘goed‑

kope’ chauffeurs die steeds kwetsbaarder worden voor beïnvloeding 

en agressie).
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Kwetsbaarheid voor (georganiseerde) criminaliteit nader bekeken

Kritieken

Hoewel deze toepassingen voor sommigen bruikbare en relevante 

informatie hebben opgeleverd – de facilitating factors en de paragra‑

fen over de transportsector uit de eerste OCTA‑rapporten (Organized 

Crime Threat Assessment) van Europol zijn bijvoorbeeld aan MAVUS‑

toepassingen rond de kwetsbaarheid van de transportactiviteiten 

ontleend – is het model zeker niet vrij van kritiek. Naast het feit dat 

de toepassing van de MAVUS‑roadmap als praktisch instrument 

erg log en zwaar is om te hanteren, roept vooral het erg abstracte 

en deductieve karakter ervan vragen op. Het model gaat er immers 

van uit dat het mogelijk is om op voorhand algemene indicatoren 

te identificeren en daar specifieke informatie rond te verzamelen, 

zodat concrete uitspraken kunnen worden gedaan over de graad 

van kwetsbaarheid in specifieke sectoren. Hoewel deze indicatoren 

zijn afgeleid uit eerder (specifiek) onderzoek, is het niet duidelijk 

in welke mate zij als algemeen valide parameters gehanteerd kun‑

nen worden. Volstaat bijvoorbeeld het gegeven dat prijsinelasticiteit 

(de prijs heeft geen invloed op de vraag naar goederen) in bepaalde 

studies (zie bijvoorbeeld Jabobs, Friel e.a., 1999) over afvalophaling 

als een indicator van kwetsbaarheid wordt genoemd (afvalophaling 

móét gebeuren, ook al wordt de kostprijs via een monopolie in han‑

den van misdaadgroepen fors opgedreven) om deze parameter als 

algemene indicator voor kwetsbaarheden van alle markten of secto‑

ren in alle omgevingen aan te duiden?

Alles opnieuw vanaf het begin

De vragen omtrent de validiteit van het erg deductieve en statische 

MAVUS‑model en de meerwaarde ervan ten opzichte van bena‑

deringen die vooral met dadergerichte data werken, hebben ertoe 

geleid dat in 2008 een onderzoek werd opgestart waarin het concept 

van kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit en een moge‑

lijke uitwerking daarvan op een heel andere manier dan voorheen 

werden benaderd.

In plaats van te vertrekken van een theoretisch concept van 

kwetsbaarheid en benutting van aan (criminologisch) onderzoek 

ontleende indicatoren om een meetinstrument uit te bouwen, 
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werd gekozen voor een inductieve, sterk empirisch georiënteerde 

benadering.

Wat kwetsbaarheid is of zou kunnen zijn, werd onderzocht door ook 

naar andere disciplines dan de criminologie te kijken, interviews 

met experts (uit economische sectoren, wetshandhavingsinstanties 

en ook veroordeelde wetsovertreders) af te nemen en in gerech‑

telijke dossiers te speuren naar elementen van of uitspraken over 

kwetsbaarheid. Op die manier werd een flexibele topiclijst gecon‑

strueerd die gebruikt werd om telkens opnieuw literatuur, experts 

en gerechtelijke dossiers te bevragen rond kwetsbaarheden voor 

(georganiseerde) criminaliteit in de transportsector en in de horeca.

Met dit kwalitatief onderzoeksdesign en de bijbehorende topiclijst 

werden, naast de verwerking van heel wat wetenschappelijke litera‑

tuur, 50 interviews afgenomen van personen actief in economische 

sectoren, ambtenaren, ngo‑medewerkers en wetshandhavers, 

6 interviews met veroordeelde wetsovertreders, 38 dossiers van de 

politie en douane bestudeerd en 11 volledig open interviews met 

ambtenaren van steden, wetshandhavers, economische actoren 

en academici uitgevoerd. De verwerking en triangulatie van het 

verzamelde materiaal werd ondersteund door het gebruik van het 

MAXQDA‑computerprogramma voor kwalitatieve analyse.

Kwetsbaarheid en veerkracht

Kwetsbaarheid wordt als concept reeds lang gebruikt in andere dis‑

ciplines dan de criminologie, zoals de ecologie (Villagrán de Léon, 

2006), onderzoek in verband met natuurrampen (Berkes, 2007) en 

klimaatonderzoek (Füssel en Klein, 2006). Opmerkelijk daarbij is dat 

kwetsbaarheid in een flink aantal gevallen niet enkel geconceptu‑

aliseerd wordt in termen van (een gebrek aan) weerbaarheid tegen 

potentiële aantastingen, maar ook als veerkracht nadat een bepaal‑

de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (Turner, Kasperson e.a., 2003). 

Ook uit de interviews met diverse actoren kwam naar voren dat 

kwetsbaarheid aspecten van resilience (veerkracht), of het ontbreken 

daarvan, kan bevatten. Bezig zijn met kwetsbaarheden van bepaal‑

de entiteiten houdt immers ook het aanvaarden van de limieten van 

preventie in. Aangezien gebeurtenissen die een impact hebben op 

een systeem of samenleving niet altijd te voorspellen en te vermij‑

den zijn, is het zinvol om ook na te denken in welke mate herstel 
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mogelijk is nadat een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan. 

In onderzoek naar kwetsbaarheden is aandacht voor resilience dan 

ook zeker op zijn plaats (Klima, 2009).

Het opnemen van een resilience-component bij de conceptualisering 

van kwetsbaarheid past ook in een ruimere discussie rond de wijze 

waarop beeldvorming van criminaliteit kan worden opgevat en hoe 

daarin op een zinvolle manier kan worden omgegaan met toekom‑

stige ontwikkelingen. Zo kan worden gesteld dat er naast een ‘risico‑

discours’, dat uitgaat van berekenbaarheid en waarschijnlijkheid, 

meer en meer ruimte komt voor een afzonderlijk ‘voorzorgdiscours’ 

(precaution), dat gebaseerd is op onberekenbaarheid en onzekerheid 

(Klima, Dorn e.a., 2011). Het trachten te berekenen en voorspellen 

van alternatieve toekomstige situaties ligt in dat laatste discours 

niet voor de hand, omdat dit in de huidige complexe samenleving 

niet mogelijk is en het een vals gevoel van zekerheid geeft (Vander 

Beken en Verfaillie, 2010). In een van risico onderscheiden voor‑

zorgdiscours wordt aanvaard dat de toekomst onzeker is en dus 

niet alle ongewenste gebeurtenissen kunnen worden voorspeld, 

laat staan beïnvloed of beheerst. Dit betekent niet dat geen verdere 

(preventieve) stappen kunnen worden ondernomen. Het is immers 

mogelijk om te trachten zich voor te bereiden op onwaarschijnlijke 

(en zelfs nog niet gekende) maar ingrijpende gebeurtenissen – de 

zogenoemde ‘zwarte zwanen’ van Taleb (2007) – door te anticiperen 

op deze gebeurtenissen en maatregelen te nemen die zich richten op 

de potentiële gevolgen ervan. Vanuit dat oogpunt kan preventie er 

ook in bestaan na te gaan welke elementen van de eigen omgeving 

en organisatie essentieel zijn voor het voortbestaan ervan (zoals het 

hebben van basisinfrastructuur of geautomatiseerde informatie) 

en deze te wapenen (resilience) tegen een potentiële aantasting door 

wie of wat dan ook veroorzaakt, door zich bijvoorbeeld te verzekeren 

of back‑ups te maken.

Op dat moment worden de traditionele risicogerichte precrime-

besognes binnen de preventie aangevuld met postcrime-plannen 

en ‑acties. Toegepast op (georganiseerde) criminaliteit suggereert 

een invulling van kwetsbaarheid die naast een risico‑ ook een 

resilience-component bevat, dat niet alleen gekeken wordt naar (het 

gebrek aan) bescherming van de legale (economische) omgeving 

tegen criminele activiteiten, maar dat ook gelet kan worden op (het 

gebrek aan) mogelijkheden om na schade door een (eventueel zelfs 

onvoorzienbaar) misdrijf als organisatie (bedrijf, sector, enzovoort) 
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veerkrachtig te zijn en verder te functioneren. De resilience‑com‑

ponent van kwetsbaarheid toont door zijn aard verwantschap met 

schade‑ en slachtofferschapdiscussies.

De verschillende in het onderzoek bestudeerde data lieten toe om de 

risico‑ en resilience-component in telkens twee grote indicatoren te 

vatten: ‘gelegenheid’ en ‘onaangepaste controle’ voor het precrime‑

risico‑onderdeel en gebrek aan ‘herstel’ (recovery) en ‘aanpassing’ 

(adaptation) voor het postcrime‑resilience-onderdeel.

Enkele impressies van kwetsbaarheid van transportsector en 
horeca

Via voornoemd onderzoeksdesign, methode en conceptualisering 

kon een aantal kwetsbaarheden voor de transportsector (Klima, 

2011) en horeca (Klima, in druk) worden gerapporteerd. Hierna vol‑

gen enkele impressies daarvan.

Risico

Gelegenheid

Verschillende voorbeelden van gelegenheden werden in het onder‑

zoek gerapporteerd. Zo bleek de economische druk voor kleine 

en middelgrote bedrijven of zelfstandigen in de transportsector 

en voor uitbaters van cafés een belangrijke gelegenheid voor het 

genereren van criminaliteit (sociale en fiscale fraude). Gelegenheid 

werd ook gekoppeld aan het ontbreken van (vooral situationele) pre‑

ventiemaatregelen, waardoor bijvoorbeeld voertuigen of ladingen 

gemakkelijker het voorwerp van diefstal kunnen uitmaken of poten‑

tiële nieuwe medewerkers onvoldoende (kunnen) worden gescreend 

alvorens hen te engageren. Ook deficiënte wetgeving werd zowel in 

de transportsector als in de horeca (bijvoorbeeld btw‑wetgeving) 

als een belangrijke gelegenheid en kwetsbaarheid voor criminaliteit 

aangegeven.

Onaangepaste controle of toezicht

Zowel voor de transportsector als voor de horeca werd een tekort 

aan (adequate) controles als een bijzondere kwetsbaarheid voor 

criminaliteit aangegeven omdat dit nauwelijks preventieve effecten 

JV_02_11.indd   127 5-4-2011   16:12:45



128 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 2, 2011  Preventie van georganiseerde misdaad

sorteert. Het opstarten en een behoorlijke tijd draaiende houden 

van bedrijfjes die met het gros van de regels in overtreding zijn, 

bleek bij gebrek aan voldoende kwantiteit en kwaliteit van controles 

en toezicht vaak een koud kunstje. Aangezien transportbedrijven 

in vergelijking met veel andere bedrijven op dat vlak een hogere 

instapdrempel kennen, blijken dergelijke bedrijven veel minder dan 

vaak vermoed, te worden gebruikt als vehikel voor illegale activitei‑

ten. Veel eenvoudiger is het om een ander bedrijf op te starten en in 

dat kader zelf het transport te verzorgen. Ook de falende controle op 

bepaalde centrale posities van kennis en expertise (boekhouders, 

makelaars) wordt als kwetsbaarheid naar voren geschoven. Ten 

slotte wordt ook het onvoldoende screenen van potentiële zaken‑

partners door de bedrijfswereld zelf als een gebrek aan controle en 

een kwetsbaarheid geïdentificeerd.

Resilience

Gebrek aan herstel

De investeringskosten van een transportbedrijf zijn vrij aanzien‑

lijk. Kleine bedrijven of alleenwerkende zelfstandigen blijken vaak 

een fors deel van het eigen vermogen in de zaak te steken. Bij een 

financiële tegenslag (bijvoorbeeld door slachtofferschap van diefstal 

of fraude) hebben zij dan ook vaak weinig financiële ademruimte, 

zodat het erg moeilijk is deze tegenslag te boven te komen. Zij mis‑

sen op dat vlak veerkracht en zijn daarom kwetsbaar voor allerlei 

aanbiedingen vanuit de criminele wereld die hun toelaten financieel 

te overleven. Heel wat smokkelactiviteiten, brandstoffraudes dan 

wel voedsel‑ of btw‑fraudes in de horeca werden door respondenten 

toegewezen aan het gebrek aan financiële ademruimte van bepaal‑

de actoren. Verder blijken een gebrek aan back‑up en overschot 

(redundancy) voor kwetsbaarheid van ondernemingen en sectoren 

te kunnen zorgen. In kleinere bedrijven zijn bijvoorbeeld vaak geen 

extra voertuigen, geen extra opslagruimtes enzovoort voorhanden, 

zodat een eventueel slachtofferschap van diefstal of andere aantas‑

tingen van het patrimonium het bedrijf in de problemen brengen. 

Ten slotte blijkt de afwezigheid van noodplannen bedrijven en 

sectoren kwetsbaar te kunnen maken, doordat onvoldoende is nage‑

dacht over wat er dient te gebeuren nadat een gebeurtenis met grote 

impact (bijvoorbeeld slachtofferschap van criminaliteit of infiltra‑

tie door of samenwerking met georganiseerde criminaliteit) heeft 
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plaatsgevonden. Dergelijke concrete plannen bestaan bij grotere 

(transportbedrijven) wat het pure slachtofferschap betreft, maar 

werden niet teruggevonden voor de andere situaties en al helemaal 

niet bij de kleinere en middelgrote ondernemingen.

Gebrek aan aanpassing

Een beperkte communicatie over criminaliteitsrisico’s binnen een 

onderneming of sector kan een kwetsbaarheid zijn voor een verder 

slachtofferschap van of infiltratie en besmetting door criminaliteit. 

Opnieuw blijken grotere bedrijven hierin meer te investeren. Ook 

in de horeca zijn echter voorbeelden gerapporteerd waarbij enkele 

cafés zich via onderlinge informatie‑uitwisseling hebben gewa‑

pend tegen infiltratie van de criminele wereld in hun bedrijf. Ook 

het onvoldoende leren uit eigen ervaringen met criminaliteit werd 

als kwetsbaarheid aangeduid. Sommige bedrijven informeren hun 

werknemers wel over de werkwijzen van bepaalde criminele actoren 

(bijvoorbeeld groepen die georganiseerde diefstallen plegen), zodat 

zij alert kunnen zijn en eventuele nieuwe misdrijven kunnen voor‑

komen. Een gebrek aan flexibiliteit om routines aan te passen aan 

situaties werd ook als kwetsbaarheid aangeduid. Kleinere bedrijven 

blijken op dat punt vaak minder kwetsbaar omdat zij snel kunnen 

leren en bijsturen nadat zij geconfronteerd worden met een bepaald 

crimineel fenomeen.

Conclusie

Hoewel na meer dan tien jaar onderzoek rond het concept van 

kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit ongetwijfeld nog 

steeds bepaalde vragen onvoldoende beantwoord blijven, kan uit 

het overzicht van de analyses en hun resultaten toch een aantal 

conclusies worden getrokken. In de eerste plaats meen ik dat zowel 

een deductieve benadering, die vertrekt vanuit criminologisch en 

economisch onderzoek rond wat kwetsbaarheden zouden kun‑

nen zijn en welke indicatoren daarvoor bestaan, als een inductief 

onderzoeksdesign, waarbij uitgegaan wordt van wat er gebeurt en 

wat op de werkvloer als kwetsbaarheid wordt benoemd, toelaat om 

een discours te voeren dat expliciet en zonder bijkomende vertaal‑

slag bruikbaar is voor preventiedoeleinden. Er wordt immers niet 

over daders en werkwijzen gedebatteerd, maar over aspecten van de 
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legale wereld die aanpassing behoeven, wil men criminele activiteit 

vermijden of reduceren. Of kwetsbaarheid ook bruikbaar is voor 

doelstellingen die met preventie van georganiseerde criminaliteit te 

maken hebben, hangt af van de definiëring van het concept georga‑

niseerde criminaliteit. Indien dit gebeurt in termen van groepen en 

hun organisatie, kan met het concept weinig aangevangen worden 

omdat kwetsbaarheid nergens van groepscriteria afhankelijk is 

gemaakt. Indien georganiseerde criminaliteit, zoals steeds vaker 

gebeurt (zie bijvoorbeeld Dorn, 2009), in termen van ernstige cri‑

minaliteit en criminaliteitsfenomenen wordt gedefinieerd, wordt 

de situatie anders en kan bijvoorbeeld zinvol over kwetsbaarheid 

voor cocaïnesmokkel worden nagedacht. Kwetsbaarheidsanalyses 

kunnen op die manier aansluiting vinden bij andere soorten 

van beeldvorming (Hamilton‑Smith en Mackenzie, 2010), op een 

beleidsniveau dat zich tussen dat van dadergerichte dreigingsana‑

lyses (voornamelijk wetshandhavingsinstanties met een dominant 

repressieve inslag) en schadeanalyses (algemene beleidsmakers 

met een belangrijke algemene en sociaalpreventieve focus) bevindt. 

Kwetsbaarheidsanalyses zijn bestemd voor beleidsverantwoorde‑

lijken die binnen een specifiek departement, sector of onderdeel 

van een bedrijf situationeel‑preventieve mogelijkheden en verant‑

woordelijkheden hebben om elementen van de organisatorische 

omgeving (regels, infrastructuur, producten, enzovoort) aan te pas‑

sen om criminaliteit te voorkomen of ervoor te zorgen dat herstel 

na de impact daarvan mogelijk is. Kwetsbaarheidsanalyses, met 

hun risico‑ en resilience‑component, verdienen daarom een aparte 

plaats in discussies over beeldvorming en preventie. Ook wanneer 

dit georganiseerde criminaliteit betreft.

Literatuur

Berkes, F.
Understanding uncertainty and 

reducing vulnerability: Lessons 

from resilience thinking

Natural Hazards, jrg. 41, 2007,  

p. 283‑295

Black, C., T. Vander Beken e.a.
Measuring organized crime 

in Belgium: A risk-based 

methodology

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

Publishers, 2000

JV_02_11.indd   130 5-4-2011   16:12:45



131Kwetsbaarheid: een bruikbaar concept?

Brantingham, P.L.,  
P.J.  Brantingham
Environment, routine, and 

situation: Toward a pattern 

theory of crime

In: R.V. Clarke en M. Felson 

(red.), Routine activity and 

rational choice, New Brunswick, 

Transaction Press, 1993,  

p. 259‑294

Brunelli, M., B. Vettori
European music sector

In: T. Vander Beken (red.), 

Organised crime and 

vulnerability of economic 

sectors: The European transport 

and music sector, Antwerpen/

Apeldoorn, Maklu Publishers, 

2005, p. 194‑308

Bucquoye, A., K. Verpoest e.a.
European road transport of 

goods

In: T. Vander Beken (red.), 

Organised crime and 

vulnerability of economic 

sectors: The European transport 

and music sector, Antwerpen/

Apeldoorn, Maklu Publishers, 

2005, p. 57‑193

Bullock, K., R.V. Clarke e.a. 
(red.)
Situational Prevention of 

Organised Crimes

Devon, Willan Publishing, 2010

Bunt, H.G. van de, C. van der 
Schoot
Prevention of organised crime.  

A situational approach

Den Haag, WODC, 2010

Calovi, F.
The market of counterfeit luxury 

leather fashion products: From 

vulnerabilities to opportunities 

for crime

Milaan, 2007 (diss.)

Calovi, F., G. Pomposo
The European pharmaceutical 

sector

In: T. Vander Beken (red.),  

The European pharmaceutical 

sector and crime vulnerabilities, 

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

Publishers, 2007, p. 29‑170

Clarke, R.V.
Situational crime prevention: 

Theory and practice

British Journal of Criminology, 

jrg. 20, 1980, p. 136‑147

Cohen, L.E., M. Felson
Social change and crime rate 

trends: A routine activity 

approach

American Sociological Review, 

jrg. 44, 1979, p. 588‑608

Cornish, D.B., R.V. Clarke
The reasoning criminal: Rational 

choice perspectives on offending

New York, Springer‑Verlag, 1986

Van Daele, S., T. Vander Beken
The European waste disposal 

sector

In: T. Vander Beken (red.), 

The European waste industry 

and crime vulnerabilities, 

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 

2007, p. 17‑142

JV_02_11.indd   131 5-4-2011   16:12:45



132 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 2, 2011  Preventie van georganiseerde misdaad

Dorn, N.
The end of organised crime in the 

European Union

Crime, Law & Social Change,  

jrg. 51, nr. 2, 2009, p. 283‑295

Duyne, P.C. van, T. Vander 
Beken
The incantations of the EU 

organised crime policy making

Crime, Law & Social Change,  

jrg. 51, nr. 2, 2009, p. 261‑281

EIM
Kwetsbaarheid van de 

taxibranche voor georganiseerde 

criminaliteit

Zoetermeer, 2007

Füssel, H.M., R.J.T. Klein
Climate change vulnerability 

assessments: An evolution of 

conceptual thinking

Climate Change, jrg. 75, 2006,  

p. 301‑329

Hamilton‑Smith, N.,  
S. Mackenzie
The geometry of shadows:  

A critical review of organised 

crime risk assessments

Policing & Society, jrg. 20, nr. 3, 

2010, p. 257‑279

Jacobs, J., C. Friel e.a.
Gotham unbound: How New 

York City was liberated from the 

grip of organized crime

New York, NY University Press, 

1999

Klima, N.
Resilience joins research in 

vulnerability of economic activity 

to crime

In: M. Hildebrandt, A. Makinwa 

e.a. (red.), Controlling security 

in a culture of fear, Den Haag, 

Boom Legal Publishers, 2009,  

p. 247‑266

Klima, N.
The goods transport network’s 

vulnerability to crime: 

Opportunities and control 

weaknesses

European Journal on Criminal 

Policy and Research. Online 

first, 10 februari 2011

Klima, N.
Vulnerability to crime of the 

hotel, restaurant and café 

business (horeca) in Belgium

Antwerpen, Maklu (Governance 

of Security Research Papers) (in 

druk)

Klima, N., N. Dorn e.a.
Risk calculation and 

precautionary uncertainty: Two 

configurations within crime 

assessment

Crime, Law and Social Change, 

jrg. 55, nr. 1, 2011, p. 15‑31

Taleb, N.
The black swan: The impact of 

the highly improbable

New York, Random House, 2007

JV_02_11.indd   132 5-4-2011   16:12:45



133Kwetsbaarheid: een bruikbaar concept?

Turner II, B.L., R.E. Kasperson 
e.a.
A framework for vulnerability 

analysis in sustainability science

Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the 

United States of America

Washington, PNAS, jrg. 100, 

2003, p. 8074‑8079

Vander Beken, T.
Risky business: A risk-based 

methodology to measure 

organized crime

Crime, Law & Social Change,  

jrg. 41, nr. 5, 2004, p. 471‑516

Vander Beken, T.
Beeldvorming en beleid rond 

georganiseerde criminaliteit in 

de Europese Unie: indien niet 

ernstig, gelieve zich te onthouden

Panopticon, jrg. 26, nr. 4, 2005a, 

p. 30‑46

Vander Beken, T. (red.)
Organised crime and 

vulnerability of economic sectors

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

Publishers, 2005b

Vander Beken, T., L. Cuyvers 
e.a.
Het meten van de kwetsbaarheid 

van de legale economische 

sectoren voor de georganiseerde 

misdaad

Gent, Academia Press, 2003

Vander Beken, T., L. Cuyvers 
e.a.
Kwetsbaarheid voor 

georganiseerde criminaliteit: een 

gevalstudie van de diamantsector

Gent, Academia Press, 2004

Vander Beken, T., K. Verfaillie
Assessing European futures in an 

age of reflexive security

Policing and Society: An 

International Journal of 

Research and Policy, jrg. 20,  

nr. 2, 2010, p. 187‑203

Villagán De León, J.C.
Vulnerability: A conceptual and 

methodological review

United Nations University – 

Institute for Environmental and 

Human Security (UNU‑EHS), 

2006

Wortley, R., L. Mazerolle (red.)
Environmental criminology and 

crime analysis

Cornwall, Willan Publishing, 

2008

Zedner, L.
Pre-crime and post-criminology?

Theoretical Criminology, jrg. 11, 

nr. 2, 2007, p. 261‑281

JV_02_11.indd   133 5-4-2011   16:12:45



134

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 interna‑

tionally most relevant articles of each issue. The central theme of 

this issue (no. 2, 2011) is Prevention of organised crime.

Putting up barriers to criminal business processes
T. Spapens

Comparing an organized crime group to an ‘enterprise’ or ‘firm’ 

and its key persons to ‘entrepreneurs’ is only a small step to view‑

ing its illegal activities as a business process. Yet, it took until the 

early 1990s before criminologists started to study the logistics of 

specific illegal activities. Since then, the Dutch police have adapted 

to thinking of organized crime in terms of criminal business pro‑

cesses and to erecting barriers (preferably insurmountable ones) to 

specific steps in these processes. Firstly, the police analyze logistical 

processes to find weak spots that can be targeted to hinder illegal 

activities most effectively, either through investigative action or by 

means of preventive measures. Secondly, law enforcement agencies 

consider such an analytical approach an attractive tool to explore 

the viability of involving other public or private parties in setting 

up barriers. The Dutch investigation authorities have used this con‑

cept successfully in the case of ecstasy production, by aiming at the 

small number of suppliers of particular chemicals and hardware. As 

regards large‑scale (and indoor) cannabis cultivation, however, the 

approach is less fruitful, because there are no explicitly ‘vulnerable’ 

stages in the cultivation process. Furthermore, some of the intended 

barriers can be deemed rather intrusive, such as a plan to persuade 

banks to withdraw a mortgage if the police discover a cannabis 

nursery in a person’s private home. This raises the question to what 

extent the police and the judiciary may call in other parties to help 

them put up barriers to illegal activities, instead of using the con‑

ventional tool of criminal investigation.
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Working together in practice: some considerations
B. van Gestel and M. Verhoeven

The recent approach to combating organised crime in the 

Netherlands emphasizes the importance of interventions aimed 

at the underlying ‘facilitating structure’ of crime. A great deal of 

attention is being devoted to professions, companies and services 

that – consciously or unconsciously – facilitate crime in a structural 

manner. In addition to a repressive approach to this type of crime, 

structural hindrances should also be created to aid in combating 

organised crime. This means that investigative services have to 

work closely together with each other and other relevant agencies. 

On the basis of this perspective, the Public Prosecution Service 

developed the ‘programmatic approach’. The programma‑based 

approach was first tried out as a pilote in 2006 in the field of Human 

trafficking (trafficking for sexual exploitation). This article investi‑

gates what kind of problems have occurred in practice during the 

pilote, and focuses on an explanation of why cooperation fails.

Adopting the method of ‘removing excuses’ to financial facilitators
M. Soudijn

Criminals sometimes use so‑called financial facilitators to invest 

their ill‑gotten gains without drawing attention to themselves. 

These facilitators are experts at getting round anti‑money launder‑

ing procedures. Because of their expertise and unique capabilities 

they play an important role in criminal networks. It therefore stands 

to reason that law enforcement focuses on them. That focus often 

translates in prosecution when laws are broken. However, what can 

we do to prevent financial experts in breaking the law? In this article 

the focus lies on the method of removing excuses. This technique 

is employed in every day crimes but has not been put to the test in 

the context of organized crime. Interviews with police officers show 

that the technique of removing excuses could work under certain 

conditions. However, it turns out that an important differentiation 

lies in the sort of activities financial facilitators undertake. Not all 

financial activities take place in the legal financial‑economic sys‑

tem. Instead of distinguishing between the three classical phases of 

money laundering (placement, layering, integration), a two‑pronged 

focus is proposed on those who are involved in cash based trans‑

actions and those who construct smokescreens on paper.
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Infiltration of the public construction industry by the Italian maffia
E.U. Savona

Using the script approach, this article analyses the different stages 

that characterise the infiltration of organised crime groups in the 

public construction industry. Three different Italian local contexts 

with a high presence of organised crime groups (Sicily, Calabria 

and Campania) are considered. The Sicilian case is analysed by 

detail using the script approach and following the dynamic of 

organised crime action: preparation, enabling conditions, target 

selection, the acts (of violence and corruption) or ‘the doing’, and 

the post‑conditions or aftermath. The script  approach helps in a 

micro‑analysis of organised crime that draws on general knowledge 

on the topic deriving from the macro‑analysis currently undertaken 

in the literature. Because to date this analysis has mainly produced 

crime control remedies, the author hopes that the microapproach 

may help in developing more concrete situational crime prevention 

measures.

Emissions trading: from a paradise to a fortress
A.P. Maljaars

After a quiet and fluent start, the EU wide environmental policy 

instrument CO2 emissions trading has now become a target of 

hackers and other criminals. The Dutch Emissions Authority (NEa) 

published a report regarding the fraud. Several fraud types occur, 

like VAT fraud, hacking and identity fraud. The author analyses the 

vulnerabilities of the emissions trading system and describes the 

measures that have been taken to prevent abuse. The emissions 

trading is in the middle of a transition from a paradise for fraudsters 

to a safe and secured fortress. It has appeared that cooperation 

between several expert fields is crucial in order to prevent and solve 

fraud.

Investigating terrorism and situational crime prevention
A.W. Weenink

The central question of this article is how situational crime pre‑

vention (SCP) might be of help in preventing terrorism. Newman 

and Clarke’s Policing Terrorism is confronted with investigations 

by the Dutch National Crime Squad, leading to the conclusion 

that Newman and Clarke have too narrow a scope on policing and 

preventing terrorism, in particular where it comes to the role of 
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criminal investigation, which they narrow down to the phases 

immediately before and after a terrorist attack. Case files show that 

offender‑oriented criminal investigation has a central role in the 

prevention of terrorism in several respects. First, criminal investi‑

gators intervene in earlier phases of terrorist preparation. Second, 

counter‑terrorism targets a wide range of terrorist offences (e.g. ter‑

rorist financing and jihad travel) which often have no direct link to a 

terrorist assault plan. ‘Proactive repression’ seems an adequate term 

to characterise the preventive work of criminal investigators in this 

field. In turn, this work offers insights that might be of help in devel‑

oping an SCP‑approach to terrorism. Such an approach should start 

with recognizing that there is a diversity of terrorist offences and 

that each offence demands a crime specific script.

Avoiding the arise of opportunities for organised crime 
A.C. Berghuis and J. de Waard

The main difference between various forms of prevention of organ‑

ised crime is between primary and secondary prevention on the one 

hand and tertiary prevention on the other. The latter is directed at 

diminishing an already existing problem. This article deals with 

social conditions which promote the arising of organised crime and 

with relevant specifically vulnerable factors and sectors (primary 

and secondary prevention). The authors argue that in a way every 

society gets the organised crime it deserves. Organising and regu‑

lating society often has the side effect of creating opportunities for 

individuals and groups which gain profit by exploiting the illegal 

markets that arise as a consequence of regulations. Whether the 

desire for regulation or the prevention of (organised) crime should 

prevail is a topic for political and social debate.

Vulnerability for organised crime; a useful prevention concept?
T. Vander Beken

This article describes the development of abstract, theoretic vulner‑

ability analysis vis à vis organised crime towards more empirical 

approaches which take the actual situation in economic sectors as 

a starting point.  Also it incorporates the way workers on the shop 

floor view vulnerability. The author gathered these data during 

research among transport and catering companies. He argues that 

vulnerability should not only be understood in the traditional way 

(a feeble defense against potential harm/damage/infiltration) but 

JV_02_11.indd   137 5-4-2011   16:12:45



138 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 2, 2011  Preventie van georganiseerde misdaad

also in terms of resilience. If – despite prevention measures ‑ a com‑

pany becomes a victim of – and/or is infiltrated by organised crime, 

the degree of resilience decides whether the company survives or 

not. Examples are given of factors contributing and undermining 

resilience.
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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.transcrime.unitn.it/tc/664.php
De website van Transcrime, een vooraanstaand Italiaans onder‑

zoeksinstituut, biedt online toegang tot vele recente publicaties 

over (preventie van) georganiseerde criminaliteit en over  ‘misdaad‑

gevoelige’ aspecten van voorgenomen en bestaande (Europese) 

regelgeving.

www.hetccv.nl/dossiers
De website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid bevat tal van links naar relevante rapporten en andere 

publicaties over de bestuurlijke en programmatische aanpak van 

mensenhandel, wietteelt en andere criminaliteitsvormen. Ook 

onder andere een link naar het Programma versterking aanpak 

georganiseerde misdaad uit 2007. Onder de knop Instrumenten 

staat een overzicht van maatregelen die gemeenten kunnen nemen 

ter preventie van criminaliteit en bevordering van de publieke 

 veiligheid.

www.rijksoverheid.nl/themas/openbare‑orde‑en‑veiligheid
De zoekterm ‘preventieve doorlichting’ levert een hele serie rappor‑

ten op die verschillende economische sectoren doorlichten op hun 

gevoeligheid voor criminele infiltratie, zoals de taxibranche en de 

goededoelensector.

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/monitor‑georganiseerde‑
criminaliteit‑derde‑ronde.aspx?cp=44&cs=6798
Op de WODC‑site staat de tekst van de derde rapportage op basis 

van de Monitor georganiseerde criminaliteit.

www.emissieautoriteit.nl (website NEa)
Op de site van de Nea is het frauderapport te vinden dat in deze Jv 

aan de orde komt:
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www.emissieautoriteit.nl/mediatheek/emissierechten/publica-

ties/2010-09-30%20Rapport%20Fraude%20Emissierechten%20

definitief.doc (frauderapport NEa).

www.europol.europa.eu
Ook Europol heeft oog voor criminele activiteiten rond emissie-

handel. Op de site zijn onder andere persberichten te vinden 

over de schade als gevolg van fraude (www.europol.europa.

eu/index.asp?page=news&news=pr091209.htm ) en over nader 

onderzoek naar btw-fraude (www.europol.europa.eu/index.

asp?page=news&news=pr101228.htm).

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
Een website van de Europese Unie over CO2-emissiehandel.
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Congresagenda

28 april De nieuwe aanpak van vastgoedfraude

13 mei Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813

19 mei Opsporing en bewijsvoering in zedenzaken

24 mei Burgerparticipatie: burgers betrekken of  

 gebruiken?

25 mei Het zoeken en vinden van de waarheid in  

 strafzaken

26 mei Internet surveillance, opsporing en onderzoek

juni  De bestuurlijke strafbeschikking in perspectief

15 juni De Wet Bibob

16-17 juni NVK marktdagen

5-9 augustus Global socio-economic crisis and crime control  

 policies (ISC World Congress)

21-24 september  ESC annual conference: Rethinking crime and  

 punishment in Europe

22-23 september Justice in wartimes and revolutions

3-4 november Internment, incarceration and detention

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

De nieuwe aanpak van vastgoedfraude
De aanpak van vastgoedfraude krijgt sinds eind 2009 veel belang-

stelling. De gehele operatie om vastgoedfraude aan te pakken heeft 

het Openbaar Ministerie veel tijd, geld en energie gekost. Hoewel de 

belangrijkste personen in de verschillende vastgoedfraudezaken nu 

bekend zijn en worden vervolgd, blijven veel anderen de dans ont-

springen. Daarom zijn nieuwe bestrijdingsmethoden noodzakelijk. 

Deelnemers aan deze praktijkdag leren op welke terreinen en welke 

doelgroepen zich te concentreren in de signalering en bestrijding 

van vastgoedfraude. Naast de reeds bekende (financiële) opspo-

ringsmethoden krijgen vooral nieuwe strategieën aandacht.

Voorts komen aan de orde: relevante wetgeving, veilingen en 

slopersbedrijven, publicitaire aanpak in plaats van strafrechtelijke 

vervolging, uniforme taxaties als nieuw middel in de bestrijding 

van vastgoedfraude, het zelfreinigend vermogen van de vastgoed-

branche, het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen notarissen en 

Bureau Financieel Toezicht in de bestrijding van vastgoedfraude en 

de ethiek van de accountant in de bestrijding van vastgoedfraude.
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Datum: 28 april

Locatie: Amsterdam, Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Het Franse Nederland: de inlijving 1810‑1813
Centraal op dit door de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit 

georganiseerde congres staan de juridische en bestuurlijke gevolgen 

van de ‘Réunion’ met Frankrijk. De overgang was minder abrupt 

dan deze lijkt. De bestuurlijke organisatie was al onder Lodewijk 

Napoleon in Franse zin hervormd. Holland had al op eigen kracht 

zich een burgerlijk en strafwetboek verschaft en had wat het pro‑

cesrecht betreft ook bijna op nieuwe eigen benen gestaan. Ook was 

het zelfstandig begonnen met de modernisering van het fiscale 

systeem. Verder werd de dienstplicht ingevoerd en gingen dienst‑

plichtigen deel uitmaken van het Franse leger. De constitutie van 

het Koningrijk Holland werd afgeschaft en daarvoor in de plaats 

kwam die van Frankrijk. De positie van de departementen in statu 

nascendi veranderde ook.

Verschillende sprekers zullen voordrachten houden over de 

diverse aspecten van de gevolgen van de inlijving. Onder andere 

de volgende vragen komen aan de orde: hoe kwam de inlijving bij 

Frankrijk (en voor de Kaap: bij het Britse Rijk) aan; hoe reageerde 

men op het nieuwe recht en bestuur; accommodeerde men zich, of 

niet; en waren er zaken die men, na afloop, positief waardeerde?

Datum: 13 mei

Locatie: Amsterdam, Van Eeghenstraat 22

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl

Opsporing en bewijsvoering in zedenzaken
Het terrein van de zedenzaken blijft uit een oogpunt van feiten‑

onderzoek en bewijs een veelal precaire aangelegenheid. Dat heeft te 

maken met aspecten van privacy, intimiteit en de specifieke kanten 

van de problematiek. Er hebben zich op dit terrein inmiddels uiteen‑

lopende specialismen ontwikkeld. Doel van deze themadag is om 

professionals vanuit de verschillende betrokken disciplines samen 

te brengen om kennis te nemen van nieuwe inzichten en ook inter‑

professioneel elkaar deelgenoot te maken van kennis en ervaring.

In praktische parallelsessies kunnen deelnemers kennis nemen van 

onder meer de volgende thema’s: seksueel misbruik van verstan‑

delijk gehandicapten, downloaders van kinderporno, (vermeend) 
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misbruik van heel jonge kinderen, jeugdige zedendelinquenten, 

grooming, nieuw onderzoek naar valse aangiftes van minderjarige 

meisjes en zedenmisdrijven door vrouwen en meisjes.

Datum: 19 mei

Locatie: Bunnik, Postillion Hotel

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Burgerparticipatie: burgers betrekken of gebruiken?
De laatste jaren wordt in het veiligheidsbeleid de actieve rol van de 

burger meer en meer beklemtoond. Burgerparticipatie kan echter 

verschillende vormen aannemen: informeren, consulteren, betrek‑

ken in de aanpak. Burgers kunnen ook in verschillende domeinen 

worden ingezet (wijkwerking, opsporing, enzovoort). Diverse motie‑

ven liggen bovendien aan de grondslag van burgerparticipatie. Op 

deze studiedag van het Vlaamse Centrum voor Politiestudies wordt 

dieper ingegaan op de vraag welke vormen van burgerparticipatie er 

bestaan, waarvoor burgerparticipatie wordt aangewend en waarom 

specifiek voor die participatievorm wordt gekozen. Ook is het de 

bedoeling om de vaak lokaal gebonden praktijken op een hoger 

niveau te tillen: wat is de betekenis van burgerparticipatie voor de 

politie en welke richting wil de politie hiermee inslaan? Blijft het bij 

een instrumentele visie of is er meer mogelijk?

Datum: 24 mei

Locatie: Brugge, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Het zoeken en vinden van de waarheid in strafzaken
De recente geschiedenis van enkele ingrijpende gerechtelijke dwa‑

lingen heeft de problematiek van feitenonderzoek en bewijs aan het 

licht gebracht. Tijdens deze praktijkdag staan de moeilijkheden cen‑

traal die (forensisch) rechercheurs en andere politiemedewerkers, 

bijzondere (gespecialiseerde) opsporingsambtenaren, strafrecht‑

advocaten, (forensisch) officieren van justitie, rechters en ook 

gerechtelijke deskundigen (forensische experts) ondervinden in het 

onderzoek van sporen, het horen van getuigen en verdachten, het 

opstellen c.q. lezen van deskundigenrapportages en – in het alge‑

meen – het bewijzen van feiten.

Datum: 25 mei

Locatie: nog niet bekend

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl
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Internet surveillance, opsporing en onderzoek
Met het surveilleren op internet kan de politie meer daders opspo‑

ren en meer kennis verwerven over hun werkwijze. Internet is in 

veel gevallen een bron van informatie. Dat geldt niet alleen achteraf, 

als het delict gepleegd is, maar ook al bij verdenking van voorberei‑

dingen voor een misdrijf.  Aan de orde komen o.a.: Tips & tricks voor 

het onderzoek, opvallend of onopvallend surveilleren in cyberspace, 

juridische en technische (on)mogelijkheden en het beleid van het 

Openbaar Ministerie inzake internetsurveillance.

Datum: 26 mei

Locatie: Bunnik, Postillion Hotel

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 is de invoering van de bestuurlijke 

strafbeschikking. Deze wordt in het bijzonder ingezet als sanc‑

tiebevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren tegen 

overlast. Op het congres zullen de verschillende rollen van de 

diverse ketenpartners (gemeente, BOA’s, Openbaar Ministerie, 

rechterlijke macht en CJIB) centraal staan. In de ochtend treden 

sprekers op 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 bestuur‑

lijke strafbeschikking en het verzet/beroep bij de rechter. Aan het 

eind van de dag zal plenair een terugkoppeling plaatsvinden van de 

resultaten van de workshops.

Datum: juni  (exacte datum nog niet bekend)

Locatie: Rotterdam, Erasmus Universiteit

Informatie en aanmelding: www.frg.eur.nl/bsb

De Wet Bibob
De werking van de Wet Bibob wordt uitgebreid. Exploitanten van 

speelautomaten en headshops of personen/instanties die een vast‑

goedtransactie willen aangaan met de overheid, vallen straks ook 

onder de wet. Gemeenten mogen voortaan rechtstreeks vragen om 

justitiële en strafvorderlijke informatie. De ingrijpende wijzigingen 
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die dat met zich meebrengt voor de praktijk van gemeenten en hun 

veiligheidspartners, staan centraal op deze dag.

Datum: 15 juni

Locatie: Bunnik, Postillion Hotel

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

NVK marktdagen
Gedurende deze twee dagen zullen tientallen papers in marktdag‑

sessies worden gepresenteerd. In enkele plenaire onderdelen wordt 

aandacht besteed aan het thema ‘stoppen met crimineel gedrag 

(desistance)’. Anthony Bottoms van de Universiteit van Cambridge 

en Paul Nieuwbeerta van de Universiteit Leiden zullen over 

desistance een keynote lezing geven.

Datum: 16‑17 juni

Locatie: Leiden, Kamerlingh Onnesgebouw

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl

Global socio‑economic crisis and crime control policies  
(ISC World Congress)
Global economic crisis has caused significant structural changes 

in state and society in many countries. Those changes must have 

affected also the crime situation. What kinds of crime prevention 

strategies have been adopted by different countries to cope with 

such changes? This Congress examines the current situation of 

crime and crime prevention strategies mainly through comparative 

analysis of regions and nations. The four plenary sessions of the 

2011 ISC World Congress will be dedicated to ‘Global economic 

 crisis and criminology’, ‘Frontiers of clinical criminology’, 

‘Corporate and business crime’ and ‘Models of state and crime 

prevention strategies’. Kobe and the central and western parts of 

Japan were not affected by the recent earthquake and tsunami. 

Therefore the congress will be held as planned.

Datum: 5‑9 augustus

Locatie: Kobe, Japan

Informatie en aanmelding: http://wcon2011.com

ESC annual conference: Rethinking crime and punishment in 
Europe
The main topics at the 2011 ESC conference are:

− traditional and new forms of crime and deviance;
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− punishment and its alternatives;

− victims and victimization;

− crime prevention;

− crime and society;

− criminal justice and human rights;

− criminological theory, research and education.

The theme of the conference not only invites to reflect upon the 

basic and classical criminological ideas from a contemporary per‑

spective, but also proposes to discuss their current transformation, 

modification, and new developments. Abstracts can be submitted 

until June 1st.

Datum: 21‑24 september

Locatie: Vilnius, Litouwen

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2011.com

Justice in wartimes and revolutions: Europe, 1795‑1950
Conference in English and in French organised by the Centre for 

Historical Research and Documentation on War and Contemporary 

Society (Cegesoma, Brussels), IRHIS (Université de Lille 3), 

CHDJ (Université catholique de Louvain) and Vrije Universiteit 

Amsterdam. War and revolutions generate transformations of 

judicial institutions and practices, and bring about shifts in the 

occupation of positions within different sections of the judicial sys‑

tem, which then often undergoes expansion. These transformations 

can either have lasting effects or only be temporary, in which case 

the former judicial system is restored. The conference focusses on 

innovations reflecting fundamental shifts in the concept and sys‑

tem of justice, which have been imported from other systems, states 

or ideologies. Another topic is changes in practices: did revolutions 

and wars bring about structural changes in the organisation and 

functioning of the courts, the penitentiary sector and crime control 

agencies? Finally the question is posed whether or not wars and 

revolutions brought about significant lasting changes in the person‑

nel structure of the justice system and in the occupational position 

of the actors of justice (magistrates, lawyers, ministers of Justice, 

police forces, penitentiary personnel, et cetera). Here, the question 

of ‘purification’ deserves particular attention.

Datum: 22‑23 september

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.cegesoma.be/cms/

index_en.php?pag0nbr=30&pagofs=24
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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 

JV_02_11.indd   147 5-4-2011   16:12:46



148 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 2, 2011  Preventie van georganiseerde misdaad

 Justitie‑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
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2010 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of: M.R.J. 
Soudijn, J.G.M. Bijen, M.W. 
Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

JV_02_11.indd   148 5-4-2011   16:12:46



149WODC: website en rapporten

Heer‑de Lange, N.E. de (CBS), 
S.N. Kalidien (WODC) (eind‑
red.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2009: 

Ontwikkelingen en samenhangen

2010, O&B 289

Veen, H.C.J. van der (WODC), 
S. Bogaerts (Intervict)
Huiselijk geweld in Nederland; 

overkoepelend syntheserapport 

van het vangst-hervangst-, 

slachtoffer- en daderonderzoek 

2007-2010

2010, O&B 288

Knaap, L.F.M., F. el Idrissi, 
S. Bogaerts
Daders van huiselijk geweld

2010, O&B 287

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. Kil‑
lias, 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

Cahiers

Mulder, J., M.H. Nagtegaal
Evaluatie van de pilot C&SCO-

CAM; Monitoring van de 

implementatie en doelstellingen 

van een programma ter preventie 

van geweld op middelbare 

scholen

Cahier 2011‑1

Flight, S., S. Bogaerts, 
D.J. Korf, D. Siegel
Aanpak georganiseerde 

criminaliteit in drie proeftuinen: 

eerste bevindingen

Cahier 2010‑12
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Kaal, H.L.
Beperkt en gevangen? 

De haalbaarheid van 

prevalentieonderzoek naar 

verstandelijke beperking in 

detentie

Cahier 2010‑11

Weijters, G.
Delictkenmerken van de 

PIJ-populatie 1996-2005; 

ontwikkeling en vergelijking 

met jongeren met jeugddetentie, 

voorlopige hechtenis en OTS

Cahier 2010‑10

Moolenaar, D.E.G. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens t/m 2015; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2010‑9

Wubs, H., A.M. Galloway, 
I. Kulu‑Glasgow, N.L. Holvast, 
M. Smit, m.m.v. A. Leupen, 
E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie van de 

naturalisatieceremonie

Cahier 2010‑8

Croes, M.T., T. Geurts, 
M.J. ter Voert, F. Zwenk
Monitor Rechtsbijstand en 

Geschiloplossing. Nulmeting 

periode 2000-2009

Cahier 2010‑7

Kromhout, M.H.C. (WODC), 
T. Liefaard (Universiteit 
Utrecht), A.M. Galloway, 
E.M.Th. Beenakkers, 
B. Kamstra, R. Aidala (WODC)
Tussen beheersing en bege-

leiding; een evaluatie van de 

pilot ‘Beschermde opvang 

risico-AMV’s’

Cahier 2010‑6

Leerkes, A., M. Galloway, 
M. Kromhout
Kiezen tussen twee kwaden; 

determinanten van blijf- en 

terugkeerintenties onder (bijna) 

uitgeprocedeerde asielmigranten

Cahier 2010‑5

Weijters, G.M., P.A. More
De monitor nazorg ex-

gedetineerden; ontwikkeling en 

eerste resultaten

Cahier 2010‑4

Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige 

kamers in strafzaken verruimd; 

cijfermatige gegevens en 

ervaringen van de rechtspraktijk

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑3

Laan, A.M. van der, M. Blom, 
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde 

jeugdcriminaliteit onder 12- tot 

en met 24-jarigen in de periode 

1996-2007; bevindingen uit de 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑2
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Nagtegaal, M.H., J. Mulder
Procesevaluatie van 

de prétherapie voor 

zedendelinquenten in PI Breda

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑1

Memoranda

Dijk, E.M.H. van, m.m.v. 
M. Brouwers
Daling opleggingen tbs 

met dwangverpleging; 

ontwikkelingen en achtergronden

Memorandum 2011‑1

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.F. Kouwenberg
De Wet opsporing terroristische 

misdrijven drie jaar in werking

Memorandum 2010‑3

Ooyen‑Houben, M.M.J. van,  
F.L. Leeuw
Evaluatie van justitiële (beleids)

interventies; WODC-notitie

Memorandum 2010‑2

Sonnenschein, A., D.E.G. 
Moolenaar, P.R. Smit,
A.M. van der Laan
Capaciteitsbehoefte 

Justitiële Jeugdinrichtingen 

in verandering; trends, 

ketenontwikkelingen en 

achtergronden

Memorandum 2010‑1

Factsheets

Nagtegaal, M.H.
Risicotaxatie- en 

risicomanagementmethoden; een 

inventarisatie in de forensisch 

psychiatrische centra in 

Nederland

Factsheet 2010‑7

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
M. Blom, S.M. Alma, A.A.M. 
Essers, I.M. Bergman
Recidivebericht 1997-

2007; ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen

Factsheet 2010‑6

Alberda, D.L., V.A.M. Drost, 
B.S.J. Wartna
Recidive onder werkgestrafte 

jongeren
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