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Column

KLOMPENMAFFIA

Jan van Dijk is emeritus hoogleraar 
Victimologie en Menselijke Veiligheid 
aan de Universiteit van Tilburg.

Ik lees dat de misdaad sterk is gedaald. 
Dat zou komen door betere beveiliging. 
Maar geldt die daling ook voor de georga-
niseerde criminaliteit? Mondiaal gezien 
zeker niet. Landen zoals Mexico, Colombia 
en Venezuela dreigen eraan onderdoor 
te gaan. Om van de narcostaten in het 
Caribische gebied en aan de Westkust 
van Afrika nog maar niet te spreken.  
Ook in Italië en Bulgarije is de maffia 
machtiger dan ooit. Gelukkig is dat alle-
maal ver van ons bed, denkt u nu? De 
Nederlandse gemeente Bonaire dan toch 
in ieder geval niet. Het landsbestuur is 
daar zwaar besmet met maffiose invloe-
den. In Sint Maarten idem. Daar blijkt de 
minister van Justitie bordelen te runnen. 
En in ons eigen land loopt topcrimineel 
Holleeder vrij rond en gaat een reeks 
liquidaties in de onderwereld gewoon 
door. De namen van de daders zijn 
bekend, maar de bewijzen ontbreken.

Betere beveiliging zal tegen de georgani-
seerde misdaad niet helpen. De overheid 
moet zelf iets doen. Je moet proberen 
met spionnen binnen te komen in de 
criminele netwerken. Of proberen deals 
te sluiten met overlopers. Andere opties 
zijn er niet. Minister Opstelten wil de 
politie en het Openbaar Ministerie (OM) 
daarom toestaan om burgerinfiltranten 
in te zetten. Die informanten kunnen dan 
voor hun getuigenissen worden betaald 
met geld en/of strafvermindering.  
Het is een verstandig voorstel. In de strijd 
tegen de klompenmaffia wordt een rui-
mere regeling voor kroongetuigen node 
gemist. De Verenigde Staten en de ons 
omringende landen kennen zo’n regeling 
al sinds jaar en dag. Het voorstel van 
Opstelten zal er mede toe leiden dat 
Amsterdam niet langer de favoriete  
ontmoetingsplaats van internationale 
drugshandelaren blijft. Ze weten dan  
dat de concullega’s het hier, net als in 
Duitsland, Italië en het Verenigd Konink-
rijk, elk moment op een akkoordje met 
de politie kunnen gooien. 

En daar heb je ze dan weer: oud-burge-
meester Thom de Graaff en de voor-
malige hoofdofficier van justitie van 
Amsterdam, Hans Vrakking. Zij waren 
twintig jaar geleden beiden hoofdrolspe-
lers in de IRT-affaire. Volgens deze “erva-
ringsdeskundigen” zijn de door Opstelten 
voorgestelde burgerinfiltranten een 
ramp voor de rechtsstaat. Ik begrijp  
hun weerstand heel goed. Het voorstel  
van Opstelten betekent een definitieve  
afrekening met de destijds door hen  
uitgedragen opvattingen. Vooral voor 
Thom de Graaff, oud-medewerker van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken –  
en voormalig haantje-de-voorste in de 

stammenstrijd met Justitie – is het een 
hard gelag. Tijdens de Van Traa-verhoren 
legde hij politierechercheurs en officie-
ren van justitie het vuur aan de schenen. 
Nu is zijn oude ministerie opgeslokt door 
het ministerie van Veiligheid en Justitie 
en belanden de aanbevelingen van de 
commissie-Van Traa in de prullenbak.  
 
Op aandringen van de Tweede Kamer 
heeft de Nederlandse overheid in de jaren 
negentig miljoenen uitgegeven aan 
zwaar geheime en diepgravende onder-
zoeken die moesten uitwijzen dat er  
voor kapitalen cocaïne was doorgelaten 
en dat er corruptie in het spel moet zijn 
geweest. Voor deze door de politiek 
opgefokte vermoedens is nooit een snip-
per bewijs gevonden. En nu omarmt de 
minister van Justitie de opsporingstac-
tieken die het Interregionaal Recherche 
Team destijds uitprobeerde. Het lijkt  
mij tijd voor enig kritisch zelfonderzoek 
in Haagse kringen. En voor eerherstel.  
Eerherstel voor de destijds op het altaar 
van de parlementaire verontwaardiging 
geofferde rechercheurs Langendoen,  
Van Vondelen, De Jong (FIOD), en voor  
de OM-leden Van Randwijck, (wijlen)  
De Beaufort en Van der Veen. <<

VAN BUSREIS NAAR 
BURGERMOED

Buitenlandse berichten

De DuitsePräventionstagis het grootste 
congres over criminaliteitspreventie  
in Europa. Jaarlijks komen een paar  
duizend veiligheidsprofessionals uit  
binnen- en buitenland bijeen om kennis 
uit te wisselen over effectieve aanpak-
ken van seksueel geweld in de sport en 
van rechtsextremisme – om een aantal 
willekeurige onderwerpen te noemen. 
Ook de ‘kleine criminaliteit’ staat er in 
de belangstelling. Bijvoorbeeld als het 
gaat om zogenoemdeKaffeefahrten, 
busreizen waarbij ouderen tijdens een 
toeristisch uitje onder druk worden 
gezet om aankopen te doen. 

Criminaliteitspreventie is geen thema 
waaraan onze oosterburen slechts  
een keer per jaar aandacht besteden.  
Zo gelooft de Duitse psycholoog en  
criminoloog Helmut Kury niet in de heil-
zame werking van strengere straffen.  

Hij baseert dat oordeel onder andere op 
een meta-evaluatie van de Universität 
Heidelberg. Daaruit zou blijken dat  
overtreders zich eerder laten afschrikken 
door de pakkans dan door de strafmaat.

Ook de politie heeft preventie in het 
vizier. Met een speciaal onderzoeks-
programma, ProPK, worden burgers,  
veiligheidsprofessionals en media geïn-
formeerd over hedendaagse misdaad-
verschijnselen en preventiemogelijk-
heden. Daarbij wordt niet alleen ingezet  
op situationele preventie, dat wil zeggen 
dat misdrijven worden tegengegaan 
door de gelegenheden daartoe te beper-
ken. Bijvoorbeeld met technische bevei-
ligingsmaatregelen in auto’s en huizen. 
Er wordt ook gekeken naar strategieën 
om bijvoorbeeld risicojongeren via 
opvoeding en opleiding op het rechte 
pad te houden. 

De politie op straat richt zich volop op 
publiek-private samenwerking, bijvoor-
beeld om zogenoemde Straßenkrimi-
nalitätte voorkomen. In de politie-
registraties zijn onder andere tasjesroof, 
roofovervallen, straatgeweld, diefstal uit 
auto’s en vernielingen van straatmeu-
bilair tussen 2011 en 2012 significant 
gedaald. Dat succes zou te danken zijn 
aan het optreden van de politie, maar 
ook aan de bijdrage vanuit justitie, 
gemeenten, scholen, jeugdhulpverlening 
én burgers. Met een campagne over  
burgermoed zijn Duitsers de afgelopen 
jaren aangemoedigd om de ogen en oren 
op straat de kost te geven.

Verbeterpunten zijn er ook, zo valt af te 
leiden uit de presentatie van de Duitse 
preventiedeskundige Erich Marks tijdens 
een conferentie van de European Forum 
for Urban Security. Zo is criminaliteits-
preventie in zijn ogen onvoldoende 
in gebed in een multidisciplinair netwerk, 
waarin onder andere verslavingszorg, 
sociaal werk en gezondheidszorg ook 
een plek hebben. Andere klachten van 
Marks: het veiligheidsbeleid houdt te 
weinig rekening met praktijkervaringen, 
projecten worden te weinig geëvalueerd, 
kennis wordt te weinig vertaald in prak-
tische handreikingen, en de financiële 
baten van preventie worden te weinig 
onderkend. En misschien wel het belang-
rijkste: nieuwe risico’s en criminaliteits-
vormen worden te laat gesignaleerd. 
Preventie richt zich vooral op klassieke 
misdrijven zoals geweld en jeugdcrimi-
naliteit. Terwijl de ontwikkelingen in  
bijvoorbeeld financieel-economische 
criminaliteit allerminst stilstaan.  
En dan gaat het dus niet alleen om 
die Kaffeefahrten. << Lynsey DubbeldIll
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