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REDACTIONEEL

Georganiseerde misdaad in de 21ste eeuw

Toine Spapens, Emile Kolthoff & Wouter Stol

Georganiseerde misdaad heeft in de afgelopen decennia een steeds internationaler
karakter gekregen, met name als gevolg van mobiliteit en ‘open’ grenzen. Tegelijkertijd
hebben ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie gezorgd voor moder‐
nisering van bestaande vormen van misdaad en de introductie van nieuwe. Ook de sterk
gediversifieerde migratiestromen spelen criminelen in de kaart. In Nederland en België
kwam het begrip georganiseerde misdaad in de jaren negentig van de vorige eeuw op de
agenda. De nadruk lag lange tijd op vormen van handelscriminaliteit, gevolgd door de
productie van verdovende middelen. De laatste jaren neemt de georganiseerde misdaad
in de lage landen echter ook zichtbaardere varianten aan, bijvoorbeeld in vorm van out‐
law motorcycle gangs, en proberen criminelen hun vergaarde kapitaal ook te benutten
om greep te krijgen op bedrijven en instituties, waaronder de lokale politiek.

Inleiding

In dit themanummer staan ontwikkelingen in de georganiseerde misdaad cen‐
traal, met nadruk op Nederland en België. Wie een dergelijk onderwerp aan de
orde stelt, stuit al direct op de vraag wat er dan onder georganiseerde criminali‐
teit moet worden verstaan. Een eenduidige definitie van het begrip bestaat
immers niet.1 Toch zijn er wel kenmerken te benoemen. Banditisme kan histo‐
risch worden gezien als de oervorm van georganiseerde criminaliteit, die moderne
varianten kent in bijvoorbeeld rondtrekkende dievenbendes uit Oost- en Zuid‐
oost-Europa. Zwakte van het overheidsgezag en andere instituties, in combinatie
met het vrijwel ongestraft kunnen toepassen van zwaar geweld, kan tot maffia-
achtige vormen van georganiseerde criminaliteit leiden, met Mexico als een
recent voorbeeld. Maffia-achtige structuren worden ook in verband gebracht met
infiltratie in het bestuur en het reguliere bedrijfsleven en het optreden als ‘alter‐
natieve overheid’. In veel andere landen wordt georganiseerde misdaad primair
geassocieerd met de (groot)stedelijke onderwerelden die aan het einde van de
negentiende eeuw tot ontwikkeling kwamen, met name in wijken waar het aan‐
bod van al dan niet verboden vermaak in de vorm van drank, prostituees, gokken
en verdovende middelen, met de bijbehorende ‘penoze’, zich concentreerde. Voor‐
beelden van zulke wijken in Nederland en België zijn de Amsterdamse Wallen en
het Schipperskwartier in Antwerpen. Tot slot is er de handel in en zo nodig ook

1 Er zijn meer dan 150 verschillende wetenschappelijke en praktische omschrijvingen in omloop.
Zie voor een overzicht: www. organized -crime. de/ organizedcrimedefinitions. htm.
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fabricage van uiteenlopende (illegale) goederen, waarbij de nadruk vooral op ver‐
dovende middelen en mensenhandel ligt.
Deze varianten van georganiseerde criminaliteit zijn niet strak van elkaar te
onderscheiden en waar de nadruk op wordt gelegd, is sterk afhankelijk van plaat‐
selijke en historische omstandigheden, die ook per land weer kunnen verschillen.
In deze redactionele inleiding gaan we kort in op belangrijke ontwikkelingen voor
de georganiseerde misdaad. Allereerst komen internationale factoren aan bod, in
de vorm van de donkere kanten van internationalisering, informatie- en commu‐
nicatietechnologie en migratiestromen. Vervolgens gaan we meer specifiek in op
de vraag hoe de georganiseerde misdaad zich meer specifiek in de Lage Landen
ontwikkeld heeft.

Internationale trends

De donkere kanten van internationalisering
De wereld is in de afgelopen decennia in economisch en sociaal opzicht in snel
tempo ‘kleiner’ geworden. Internationale handelsvolumes zijn sinds de jaren
negentig exponentieel gegroeid en emigratie naar een ander continent betekent al
lang niet meer een (vrijwel) definitief afscheid van het land van herkomst en de
daar wonende familie en vrienden. Grenzen die lange tijd het verkeer van perso‐
nen sterk hinderden, zijn verdwenen: cruciale gebeurtenissen in dat kader waren
de val van het IJzeren Gordijn in 1989 en de introductie van het vrije verkeer van
goederen, kapitaal en personen in het Schengengebied, vooral na de uitbreiding
daarvan in 1998.
Al in het begin van de jaren negentig ontstond de vrees dat internationalisering
goed georganiseerde criminele groepen de gelegenheid zou bieden om hun werk‐
terrein uit te breiden. De voormalige Oostbloklanden vormden bijvoorbeeld
nieuwe afzetmarkten, zoals voor verdovende middelen en gestolen luxegoederen,
en waren tegelijk bronlanden voor bijvoorbeeld illegale vuurwapens en vrouwen
die konden worden uitgebuit in de prostitutie. De gedachte was dat globalisering
ook met zich mee kon brengen dat bijvoorbeeld de Chinese triaden en de Itali‐
aanse maffia tot ‘criminele multinationals’ zouden uitgroeien (zie bijvoorbeeld
Sterling, 1990; Williams, 2003).
Dit schrikbeeld heeft grote invloed gehad op de discussie over de aanpak van
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, dat in 2000 tot stand kwam,
is er mede een uitvloeisel van. Een Europees voorbeeld is de Schengen Uitvoe‐
ringsovereenkomst, die de grensoverschrijdende bevoegdheden van de politie uit‐
breidde, specifiek om daarmee beter opgewassen te zijn tegen criminelen die pro‐
fijt konden trekken van de ‘open grenzen’. Hoewel het brandpunt van de aan‐
dacht in de Verenigde Staten en Europa na de aanslagen in New York op 11 sep‐
tember 2001 verschoof naar islamistisch terrorisme, bleef ook de bestrijding van
de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad op de agenda. De EU nam in de
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afgelopen jaren talrijke initiatieven om de internationale aanpak en samenwer‐
king te verbeteren, in de vorm van programma’s, verdragen en Kaderbesluiten.2

Internationalisering biedt in principe meer mogelijkheden voor plegers van grens‐
overschrijdende handelscriminaliteit en vermogenscriminaliteit. Hierdoor kan de
schaal van op zichzelf al bestaande handel in illegale goederen of diensten toene‐
men. Voorts kunnen vormen van criminaliteit die voorheen een lokaal karakter
hadden, een internationale dimensie krijgen. Wanneer 25 jaar geleden in de stad
de radio uit je auto werd gestolen, was de kans vrij groot dat dit het werk was van
een heroïneverslaafde uit de buurt. Wanneer nu onderdelen of accessoires van je
auto, zoals de airbags of het navigatiesysteem, worden gestolen, bestaat de moge‐
lijkheid dat het ging om een gespecialiseerde bende die in allerlei Europese landen
actief is. Echter, de gedachte dat er criminele ‘multinationals’ zouden ontstaan die
bestaande misdaadmarkten in andere landen zouden infiltreren en zelfs overne‐
men, of georganiseerde misdaad introduceren in landen die daar weinig of geen
last van hadden, is in de praktijk niet of nauwelijks bewaarheid (Van Dijk & Spa‐
pens, 2014).
Een ontwikkeling die als relatief nieuw kan worden beschouwd, is milieucrimina‐
liteit en meer specifiek de smokkel van afval van geïndustrialiseerde landen naar
Afrika en Azië. Deze vorm van misdaad werd aantrekkelijk toen vanaf de jaren
tachtig van de vorige eeuw in de eerstgenoemde landen de milieuwetgeving niet
alleen steeds strikter werd, maar ook beter werd gehandhaafd (Spapens & Huis‐
man, 2016). De toenemende welvaart in met name Azië leidde voorts tot groot‐
schalige plundering van met uitsterven bedreigde planten en dieren, waarvan pro‐
ducten worden vervaardigd die aldaar als statussymbool of geneesmiddel worden
beschouwd (Van Uhm, 2016).

De donkere kanten van technologische ontwikkelingen
Ofschoon deze deels ook kan worden gezien als een vorm van internationalise‐
ring, wordt de revolutie in informatie- en communicatietechnologie, en de gevol‐
gen ervan voor de georganiseerde misdaad, doorgaans als een aparte oorzaak
beschreven.
Ten eerste heeft de digitalisering in algemene zin nieuwe vormen van criminali‐
teit mogelijk gemaakt en bestaande vormen ‘gemoderniseerd’. Een voorbeeld van
nieuwe criminaliteit die wordt gepleegd door criminele groeperingen is ‘carding’ –
het vervalsen van elektronische betaalmiddelen (Yip e.a., 2013). Het is een vorm
van misdaad die, voordat het elektronische betalingsverkeer werd geïntroduceerd,
niet bestond. Fraude met betaal- en waardekaarten is in Nederland strafbaar
gesteld met de inwerkingtreding van de Wet computercriminaliteit in 1993 (art.
232 van het Wetboek van Strafrecht). Voorbeelden van modernisering zijn
matchfixing en e-fraude. Het manipuleren van sportwedstrijden en financieel
bedrog bestonden al in de oudheid, maar de introductie van het online gokken en
de online handel in het midden van de jaren negentig heeft wedstrijdvervalsing
geglobaliseerd en fraude bij de koop en verkoop van een digitaal jasje voorzien en

2 Zie Vermeulen (2015) voor een overzicht van deze juridische instrumenten.
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deels ook geïnternationaliseerd (Leukfeldt e.a., 2010; Junger e.a., 2013; Spapens
& Olfers, 2015).
In de tweede plaats heeft het internet de mogelijkheden vergroot om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen waar het gaat om (semi-)illegale goederen of dien‐
sten. Zaken zoals illegaal vuurwerk, merkvervalste medicijnen en ‘new psychoac‐
tive substances’ kunnen online worden besteld en worden per postpakket thuisbe‐
zorgd. Handelaren in vrouwen kunnen klanten werven via websites.
Criminelen opereren bij voorkeur echter niet openlijk. Het deep web biedt echter
mogelijkheden om anoniem illegale activiteiten te ontplooien. Het deep web is het
deel van internet dat men niet bereikt via standaardzoekmachines zoals Google,
Bing, Yahoo of Ask (Lavorgna, 2015). De delen daarvan die zich kenmerken door
onwettige praktijken worden ook wel aangeduid als dark web of dark net (Omand,
2015). Op het dark net kan men volledig anoniem allerlei illegale goederen en
diensten vinden en bestellen, zoals uiteenlopende soorten verdovende middelen,
vuurwapens, beschermde dieren, software waarmee ddos-aanvallen gepleegd kun‐
nen worden, kinderporno, enzovoort.
Ten derde faciliteert het internet het tot stand komen van criminele relaties op
een manier die offline minder voor de hand zou liggen. Zo kunnen personen die
geen criminele achtergrond hebben, via het internet in contact komen met lieden
die niet onbekend zijn in het misdaadmilieu. Criminele internetforums hebben
voor een deel de rol van offline criminele ontmoetingsplaatsen overgenomen
(Soudijn & Zegers, 2012). Zo werd in 2005 een crimineel samenwerkingsverband
opgerold waarin een scholier uit Loon op Zand en een persoon uit Rijswijk met
antecedenten voor vermogensdelicten een hoofdrol speelden. Ze hadden ander‐
half miljoen computers gehackt en met gestolen creditcardgegevens allerlei goe‐
deren besteld. Overigens heeft de digitalisering niet alle sociale relaties wegge‐
vaagd: social ties blijven een belangrijke rol spelen (Leukfeldt, 2014).
Tot slot maakt het internet het gemakkelijker voor criminelen om over de lands‐
grenzen heen contact met elkaar te onderhouden, via communicatiemethoden die
soms lastig af te luisteren zijn. Zo ontdekten Nederlandse en Australische xtc-
smokkelaars tien jaar geleden al dat zij via de chatfunctie van een online spel con‐
tact met elkaar konden onderhouden, terwijl de politie op dat moment nog nooit
aan die mogelijkheid had gedacht. Toch zullen in de praktijk de meest door de wol
geverfde criminelen er (terecht) van uitgaan dat alle elektronische communicatie
in principe kan worden onderschept en als het even kan persoonlijk afspreken,
ook al moeten ze daarvoor uren in het vliegtuig zitten. Dan nog is het uitkijken,
zoals de Mexicaanse drugskartelbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán begin januari
2016 ondervond. Na een fysieke ontmoeting in de jungle met iemand uit de ver‐
maakindustrie, over het produceren van een film over zijn leven, werd de schuil‐
plaats van deze topcrimineel op basis van de gebruikte telefoons gepeild en werd
hij opnieuw gearresteerd (de Volkskrant, 10 januari 2016). Nieuwe technologie
levert zowel problemen als mogelijkheden op voor de opsporing.
We memoreerden het onderscheid tussen nieuwe en gemoderniseerde criminali‐
teit. Georganiseerde criminaliteit in een digitale omgeving is toch vooral oude cri‐
minaliteit in een nieuw jasje. Dat is niet heel verwonderlijk, want bij georgani‐
seerde criminaliteit gaat het uiteindelijk toch vooral om geld verdienen. Wegen
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daarheen zijn bijvoorbeeld handel in illegale goederen, afpersing, mensenhandel,
fraude en bedrog of het kraken van banken. Allemaal reeds lang bestaande feno‐
menen. De digitale mogelijkheden zijn dan vooral nieuwe middelen en werkwijzen
gericht op een oud doel.

De donkere kanten van migratie
Migratie speelt van oudsher een belangrijke rol in de context van georganiseerde
criminaliteit. Leden van migrantengemeenschappen kunnen ten eerste optreden
als ‘bruggenbouwers’, wanneer het land van herkomst illegale goederen of dien‐
sten te bieden heeft die in het nieuwe thuisland gewild zijn, en vice versa.
Ten tweede kunnen criminele groeperingen misbruik maken van immigrantenge‐
meenschappen om in het buitenland ondersteuning te verkrijgen of er anderszins
op parasiteren, bijvoorbeeld door middel van afpersing. Zo eisten Albanese mobi‐
ele bendes die in België actief waren met diefstallen en inbraken, van landslieden
dat zij hun tijdelijke huisvesting verleenden, waarbij ze dreigden met represailles
tegen familieleden die nog in Albanië woonden (Farcy, 2002). Van de Itali‐
aanse ’ndrangheta is bekend dat zij praktijken zoals het innen van ‘beschermings‐
geld’ heeft gekopieerd naar Zuid-Italiaanse immigrantengemeenschappen in lan‐
den als Canada en Australië (Dickie, 2013).
In de derde plaats gaat illegale migratie gepaard met al dan niet georganiseerde
mensensmokkel. Het Verenigd Koninkrijk was lange tijd een belangrijk bestem‐
mingsland voor illegale migranten uit China en de Balkanlanden. Nederland fun‐
geerde vooral voor Chinezen als transitland, terwijl Albanezen met name via Bel‐
gië reisden. De reis voor degenen die gebruik maken van mensensmokkelaars, is
niet zonder risico. In 2000 speelde zich de zogenoemde ‘Dover-zaak’ af, waarin 58
Chinese migranten stikten in een luchtdicht afgesloten container waarin zij naar
Engeland werden gesmokkeld (Johnson, 2002). Uit België zijn voorbeelden
bekend van jonge Albanezen die gedwongen werden inbraken te plegen om op die
manier de mensensmokkelaars te betalen (Spapens & Fijnaut, 2005). Meer recent
zijn omvangrijke migratiestromen uit conflictgebieden in het Midden-Oosten en
Afrika naar de EU op gang gekomen, waardoor er opnieuw een grote markt is ont‐
staan voor mensensmokkelaars.

Ontwikkelingen in Nederland en België

In Nederland en België is georganiseerde misdaad een fenomeen dat we pas sinds
betrekkelijk korte tijd als zodanig benoemen. In Nederland werd de term in de
jaren tachtig van de vorige eeuw geïntroduceerd, om misdaadgroepen aan te dui‐
den die zich op dat moment met de grootschalige import van vooral softdrugs
bezighielden. In de loop van dat decennium volgden de eerste analyses door het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), die onder meer
lieten zien dat georganiseerde criminaliteit ‘Nederlandse stijl’ zich niet liet verge‐
lijken met de hechte maffia-achtige structuren, zoals die vooral in de Ameri‐
kaanse literatuur werden geschetst (Fijnaut, 1985; Wiebrens & Röell, 1988; Van
Duyne e.a., 1990). Het ging in plaats daarvan om door ‘misdaadondernemers’
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gepleegde handelscriminaliteit binnen fluïde netwerkachtige criminele samenwer‐
kingsverbanden. Die conclusie volgde ook uit de omvangrijke en nog altijd
invloedrijke studie die de onderzoeksgroep Fijnaut in het kader van de parlemen‐
taire enquête opsporingsmethoden verrichtte (Fijnaut e.a., 1996).
Een van de vervolgen daarop is de vanaf 1998 gepubliceerde Monitor Georgani‐
seerde Misdaad van het WODC, waarvan inmiddels vier edities het licht hebben
gezien, de laatste in 2012 (Kruisbergen e.a., 2012). Daarnaast brengt de politie
met ingang van 2004 vierjaarlijks het Nationale dreigingsbeeld georganiseerde
criminaliteit uit, met inbegrip van deelstudies naar afzonderlijke fenomenen.3

Voorts werd in de afgelopen jaren een veelheid aan beleidsstudies uitgevoerd en
was georganiseerde misdaad ook regelmatig het onderwerp van meer theoretisch
wetenschappelijk onderzoek en proefschriften. In België kwam de aandacht voor
georganiseerde misdaad in de tweede helft van de jaren negentig op gang en
wordt het thema inmiddels ook academisch volop bestudeerd, met name op de
universiteiten van Gent en Leuven.
Het is in het bestek van deze beknopte introductie niet mogelijk om de ontwikke‐
ling van het gehele landschap van de georganiseerde misdaad in Nederland en
België de revue te laten passeren. In het vervolg van deze bijdrage beperken we
ons dan ook tot enkele saillante locaties (Amsterdam, Zuid-Nederland), vormen
van misdaad (wietteelt, synthetische drugs, liquidaties), manifestatievormen (cri‐
minele motorbendes) en de wijze waarop de overheid reageert (bestuurlijke en
integrale aanpak, dreigingsbeelden, opsporingsprioriteiten).

‘Marktplaats’ Amsterdam
Een van de brandpunten van georganiseerde criminaliteit is sinds jaar en dag
Amsterdam. De stad fungeert als marktplaats waar grootleveranciers en afnemers
van verdovende middelen uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten. Het Wal‐
lengebied vormt een hotspot voor handelaars in vrouwen, terwijl onder meer de
‘Hollandse netwerken’ er geld staken in bedrijven en vastgoed (Huisman e.a.,
2003; Projectgroep Emergo, 2011; Verhoeven e.a., 2011). De gemeente Amster‐
dam liep in reactie daarop voorop met het toepassen van bestuurlijke maatrege‐
len, die later zouden uitmonden in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Ook werden eigenaren van prostitutie‐
panden en hotels uitgekocht. Van 2008 tot 2011 liep het project Emergo, waarin
de gemeente, het stadsdeel Centrum, de Belastingdienst, de politie en het Open‐
baar Ministerie samenwerkten om de georganiseerde criminaliteit in het Wallen‐
gebied gecoördineerd aan te pakken. Dit project ging later over in het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. Dergelijke
RIEC’s zijn inmiddels in heel Nederland gevormd.
Opvallend in de regio Amsterdam zijn de liquidaties, die zich nu al vele jaren lang
met de regelmaat van de klok voordoen. Tot voor kort speelden die zich vooral af
in het milieu van wat bekendstaat als de ‘Hollandse netwerken’, waarvan overi‐

3 Zowel de rapporten van het WODC als de Nationale dreigingsbeelden en de deelrapporten zijn
online beschikbaar, via www. wodc. nl respectievelijk www. politie. nl/ themas/ nationaal -
dreigingsbeeld. html.
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gens personen met allerlei nationaliteiten en achtergronden deel uitmaken. De
slachtoffers zijn onderwereldfiguren, maar ook vastgoedhandelaren en facilita‐
tors, met Stanley Hilles (2011), Willem Endstra (2004) en advocaat Evert Hingst
(2005) als respectievelijke voorbeelden. Het is hier niet de plaats om de achter‐
grond van deze moorden tot in detail te duiden, maar het ging om een complex
van oude conflicten tussen rivaliserende groeperingen, ruzie over geld en afper‐
sing. Voormalig ‘knuffelcrimineel’ Willem Holleeder werd in 2007 voor dat laatste
feit tot negen jaar cel veroordeeld en zijn naam wordt ook steeds nadrukkelijker
in verband gebracht met meerdere liquidaties.
Meer recentelijk kreeg het geweld in de hoofdstad een nieuwe dimensie door
moordpartijen waarbij vooral opkomende drugshandelaren van Marokkaans-
Nederlandse afkomst betrokken waren. Berucht is een schietpartij in de Staatslie‐
denbuurt in december 2012, waarbij twee doden vielen en ook op achtervolgende
politiemensen werd geschoten. In de jaren daarna volgden voortdurend nieuwe
liquidaties, vaak gepleegd met zware automatische wapens. Opvallend in deze
‘Mocro War’ is dat familieleden of vriendinnen van criminelen niet meer worden
ontzien. Met name het schijnbare gemak waarmee tot grof geweld wordt overge‐
gaan, is zorgwekkend.

Synthetische drugs en wiet
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw werd naast de handel ook de produc‐
tie van verdovende middelen een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor
de georganiseerde misdaad. Die was medio jaren zeventig begonnen met amfeta‐
mine en eind jaren tachtig kwamen daar xtc en cannabis bij. Nederlandse xtc
groeide uit tot een product waar wereldwijd vraag naar bleek, met een aantal jaren
de Verenigde Staten als de belangrijkste overzeese afnemer. Vanaf 2004 daalde de
productie van xtc echter: de populariteit bij de consument nam af, de Verenigde
Staten gingen als lucratieve afzetmarkt verloren aan criminele concurrenten en
de overheid nam, op voor Nederlandse begrippen grote schaal, tegenmaatregelen,
waardoor een aantal kopstukken langdurig achter de tralies verdween. Waar‐
schijnlijk de belangrijkste oorzaak was echter dat de Chinese autoriteiten paal en
perk gingen stellen aan de clandestiene productie en smokkel van de precursoren
PMK en BMK – de laatstgenoemde wordt gebruikt bij de fabricage van amfeta‐
mine – waardoor deze essentiële grondstoffen schaars werden (Spapens, 2006).
De focus op vooral xtc had echter ook een belangrijke keerzijde, namelijk dat de
criminele organisaties achter de wietteelt vrijwel geen strobreed in de weg werd
gelegd. Al vanaf 1991 werden grootschalige plantages en criminele groepen die
tien of meer kwekerijen exploiteerden opgerold, maar pas rond de eeuwwisseling
werd daarover voor het eerst publiekelijk aan de bel getrokken (Weijenburg, 1996;
Bovenkerk, 2001; Bovenkerk & Hogewind, 2003). Het leidde in 2004 tot ver‐
scherpt kabinetsbeleid in de vorm van de Cannabisnota, maar in de uitvoering
daarvan bleven de criminele samenwerkingsverbanden goeddeels buiten schot.
Grootschalige opsporingsonderzoeken – noodzakelijk omdat de afschermingsme‐
thoden niet onderdeden voor die van groepen die zich met harddrugs bezighiel‐
den – waren schaars en de opgelegde straffen laag. In 2007 werd wel een lande‐
lijke ‘Taskforce Hennepteelt’ opgericht. Die deed geen opsporingsonderzoek,
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maar richtte zich vooral op het bedenken van barrières om wietteelt te bemoeilij‐
ken en het onder de aandacht brengen van het probleem, ook in de media. De
zoektocht naar ‘slimme’ interventies die weinig inspanning kostten, bleek echter
lastig, vooral omdat, anders dan bij synthetische drugs, wietteelt geen cruciale
stap in het productieproces kent die eenvoudig kan worden verstoord (Spapens,
2011).
Hoewel grootschalige wietteelt een vorm van criminaliteit is die zich in het hele
land manifesteert, kregen de ondermijnende effecten vooral in het zuiden aan‐
dacht. In 2012 werd de ‘Taskforce B5’ opgericht, die startte met de vijf grote Bra‐
bantse gemeenten en gaandeweg werd uitgebreid tot de rest van de provincie. De
directe aanleidingen waren ernstige bedreigingen aan het adres van burgemeester
Jacobs van Helmond vanwege een conflict met een coffeeshop en het doorlopend
hoog ‘scoren’ van de Brabantse steden in de misdaadstatistieken, waarbij dat laat‐
ste niet los kon worden gezien van de georganiseerde criminaliteit (Beke e.a.,
2012).
Deze Taskforce legde de nadruk op een integrale aanpak, waarbij een combinatie
van strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht wordt toegepast. De urgentie werd
verder vergroot nadat criminelen in 2013 een aanslag pleegden op het gemeente‐
huis van Waalre. Bovendien bleken de producenten van amfetamine een alterna‐
tief voor BMK te hebben gevonden in APAAN, waardoor het aantal aangetroffen
laboratoria en afvaldumpingen vanaf omstreeks 2012 in heel Zuid-Nederland
weer sterk toenam.
Het RIEC West-Brabant/Zeeland kreeg, in samenwerking met de inmiddels tot
Brabant-Zeeland omgedoopte taskforce, een belangrijke rol. Ook werden er ‘inte‐
grale afpakteams’ gevormd, die de doelstelling kregen om zich puur op het in
beslag nemen van geld en luxegoederen te richten en geen ingewikkelde opspo‐
ringsonderzoeken te doen. Het was echter nog niet genoeg. Onder druk van de
Brabantse en Limburgse bestuurders besloot de minister van Veiligheid en Justi‐
tie in 2014 om meer menskracht beschikbaar te stellen. Noord-Brabant kreeg er
75 rechercheurs bij en Limburg 50. Hoewel integrale samenwerking nog altijd cru‐
ciaal is, heeft de politie daarmee de verantwoordelijkheid en regie weer meer naar
zich toe kunnen trekken.
Recente cijfers laten zien dat het aantal criminele samenwerkingsverbanden
waartegen maatregelen worden getroffen, stijgende is (Taskforce BZ, 2015). Uit
de Belgische grensregio komen in toenemende mate klachten over verplaatsings‐
effecten, maar of die inderdaad te wijten zijn aan de verzwaarde druk op de crimi‐
nele netwerken aan de Nederlandse kant, valt op dit moment nog niet te zeggen.
Hierdoorheen speelt ook een discussie of het coffeeshopbeleid niet fundamenteel
moet worden aangepast, door ook de teelt te reguleren. Voorstanders argumente‐
ren dat het bestaande beleid nauwelijks meer is uit te leggen en dat het probleem
van illegale teelt hierdoor zal worden teruggedrongen. De regering staat op het
standpunt dat internationale verdragen regulering van de teelt niet toelaten en
dat bovendien het grootste deel van de drugsproductie voor de export bedoeld is,
waardoor een dergelijke aanpassing de criminele groeperingen nauwelijks zal
raken (Spapens e.a., 2015a).
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Grensoverschrijdende misdaad in de Euregio Maas-Rijn
Een vanuit het oogpunt van internationalisering interessant gebied is de Euregio
Maas-Rijn. Het omvat in Nederland het zuidelijkste deel van de provincie Lim‐
burg en in de buurlanden de regio’s Luik, Tongeren, Hasselt en Aken (Spapens &
Fijnaut, 2005). Van oudsher is hier sprake van een sterke sociale, economische en
criminele verwevenheid en al in 1969 werd de Niederländisch-Belgisch-Deutsche
Arbeitsgemeinschaft der Polizei (NeBeDeAgPol) opgericht om de grensoverschrij‐
dende criminaliteitsproblemen beter te bestrijden. Het leidde bijvoorbeeld tot het
opzetten van directe telex- en radioverbindingen (Fijnaut & Van Gestel, 1992).
Het gebied fungeerde ook in latere jaren als een proeftuin voor een betere Euro‐
pese politiesamenwerking. De ervaringen in de Euregio Maas-Rijn bepaalden
mede de vormgeving van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, bijvoorbeeld
door rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen politiediensten in grensgebie‐
den mogelijk te maken (Fijnaut & Spapens, 2010). De regio had en heeft niet
alleen last van georganiseerde vermogenscriminaliteit, zoals gewapende overval‐
len, inbraken, voertuig- en ladingdiefstallen, maar kent ook omvangrijke drugs‐
productie en drugshandel (Spapens & Fijnaut, 2005). Opvallend is ook het op
agressieve wijze benaderen van potentiële buitenlandse klanten door drugsrun‐
ners, in opdracht van een achterliggend netwerk van dealers en drugspanden. De
laatste jaren lijkt het er echter op dat het niet langer toelaten van buitenlandse
klanten in de coffeeshops ook tot een afname van het harddrugstoerisme heeft
geleid, vermoedelijk omdat Nederlandse leveranciers de dealers in de woonplaat‐
sen van de drugstoeristen zijn gaan bevoorraden met cannabis, maar ook met
andere soorten middelen.
Drugsproductie werd, evenals overigens in het Brabantse grensgebied, steeds
meer het werkterrein van over de landsgrenzen heen geïntegreerde criminele
samenwerkingsverbanden. Die verplaatsen hun laboratoria voor synthetische
drugs bijvoorbeeld regelmatig van de ene kant van de landsgrens naar de andere
en ook de leden van dergelijke groepen wonen doorgaans verspreid in het grens‐
gebied in België, Nederland en Duitsland. Meer recent hebben in de Euregio cri‐
minele motorbendes zich ontwikkeld tot een probleem met een toenemende
internationale dimensie (zie hierna).
Vermeldenswaardig is tot slot dat een aantal gemeenten in Zuid-Limburg al een
jaar of tien geleden de bestuurlijke aanpak zoals die in Amsterdam tot stand was
gekomen, heeft overgenomen. In het Belgische Genk is meer recent een project
gestart om ook in dat land met deze benadering meer ervaring op te doen, waarbij
met steun van de Europese Commissie specifiek aandacht is besteed aan de grens‐
overschrijdende samenwerking op dat vlak. Wanneer een criminele motorbende
in Nederland bijvoorbeeld geen vergunning meer krijgt om een evenement te
organiseren, is de kans immers groot dat zij de wijk neemt naar België. Als de
autoriteiten daar eveneens die vergunning willen weigeren, zullen zij echter wel
moeten worden gevoed met, primair, strafrechtelijke informatie. De uitwisseling
daarvan is echter niet eenvoudig wanneer de informatie voor een ander doel dan
opsporing moet worden gebruikt (Spapens e.a., 2015b).
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Outlaw motorcycle gangs
In de afgelopen jaren zijn in Nederland criminele motorbendes uitgegroeid tot
een groter probleem. Nieuwe groeperingen, zoals No Surrender, werden opgericht
en al langer bestaande ‘motorclubs’ als Satudarah en Bandidos trekken de aan‐
dacht door snelle groei. Waar voorheen de acceptatie tot ‘full member’ bij zulke
clubs een langdurig proces was, is tegenwoordig een snelle toetreding geen pro‐
bleem meer en is zelfs het bezit van een motor, of zelfs maar een motorrijbewijs,
niet eens nodig (DLIO, 2014). Meer recent worden ook personen die hun sporen
in de zware misdaad al hebben verdiend, lid van ‘outlaw motorcycle gangs’
(OMCG’s). Een niet-onbelangrijke activiteit van dergelijke bendes is de ‘beveili‐
ging’ van criminele activiteiten van anderen, zoals het voorkomen dat wietkweke‐
rijen worden leeggestolen en het interveniëren namens een van de partijen bij
‘zakelijke’ problemen. Ook worden leden van OMCG’s geregeld ingezet als portier
bij horecagelegenheden, al dan niet op verzoek van de eigenaar. Hiermee worden
posities in de openbare ruimte ingenomen. Maar ook gewone burgers doen een
beroep op OMCG’s om conflicten te beslechten. Een recent voorbeeld betreft
bewoners van een Brabantse gemeente die richting de lokale bestuurders dreig‐
den een OMCG in te schakelen om hen te ‘beschermen’ tegen asielzoekers, wan‐
neer er in hun buurt een opvanglocatie zou worden gevestigd. Wanneer criminele
groeperingen gaan optreden als een alternatief voor de politie en het Openbaar
Ministerie en worden ingezet om onwelgevallige besluiten van het openbaar
bestuur te ondermijnen, is dat een ontwikkeling die in de richting gaat van geor‐
ganiseerde misdaad van het maffiatype.

Ontwikkelingen in België
De ontwikkelingen in België zijn op een aantal punten vergelijkbaar met die in
Nederland. Zeker in het Belgisch-Nederlandse grensgebied bestaan al sinds de
smokkeltijd (1830-1962) nauwe criminele banden en die lijken in de afgelopen
twintig jaar alleen maar hechter te zijn geworden. Bij de teelt van cannabis en de
productie van synthetische drugs werken Belgen en Nederlanders al langer
samen. De haven van Antwerpen is, net als Rotterdam, een belangrijke toegangs‐
poort voor grote partijen cocaïne en hasjiesj, die vervolgens, al dan niet via Neder‐
land, verder worden gedistribueerd in Europa. Ook OMCG’s vormen in België een
probleem. De Belgische autoriteiten maken zich meer recent vooral zorgen over
de verschuiving van wietteelt, de fabricage van synthetische drugs en motorben‐
des vanuit Nederland naar hun land. Er lijkt hier sprake te zijn van een ‘waterbed‐
effect’ door de versterkte inzet van de Nederlandse autoriteiten en niet in de laat‐
ste plaats het niet langer toelaten van niet-ingezetenen in de coffeeshops.
Meer specifiek voor België zijn criminele groeperingen die zich specialiseren in
het plegen van gewapende overvallen op banken en geldtransporten, met de
agglomeratie van Brussel en het grensgebied van Kortrijk en Lille als concentra‐
tiegebieden van dergelijke bendes. Daarnaast is criminaliteit in het Italiaans-Bel‐
gische milieu sinds jaar en dag een aandachtspunt. Ook de handel in hormonen is
een vorm van georganiseerde misdaad die in België opvallend veel hoger op de
prioriteitenlijst staat dan in Nederland. De aanleiding was onder andere de moord
op veearts Karel van Noppen in 1996, die de hormonenmaffia aan de kaak stelde.
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De ‘Hormonencel’ van de Federale politie richt zich tegenwoordig ook op anabo‐
len en de handel in niet-conforme geneesmiddelen (MDHC, 2014).4 Tot slot
wordt België meer dan Nederland geconfronteerd met rondtrekkende bendes van
Zuidoost-Europese herkomst.

Beleidsmatige prioriteiten
In 2013 benoemde de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie de handel
in en productie van verdovende middelen, mensenhandel, witwassen, zware
fraude, kinderporno, cybercrime en milieucriminaliteit tot prioritaire aandachts‐
punten (Minister van VenJ, 2013). Wie de Nederlandse nationale dreigingsbeel‐
den in ogenschouw neemt, ziet dat er sinds de eerste editie betrekkelijk weinig
veranderd is in de thematiek (KLPD, 2004; Boerman e.a., 2008; 2012). Opvallend
is dat in 2004 de wietteelt in het geheel nog niet als een dreiging werd opgevat
(KLPD, 2004). Een nieuwkomer in 2012 was kinderporno, wellicht mede ingege‐
ven door de toen spelende strafzaak tegen Robert M., die grootschalig misbruik
had gemaakt van kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Als onderdeel
van het dreigingsbeeld van dat jaar werd ook nader onderzoek gedaan naar
nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit, waarbij een twintigtal typen
werd benoemd, zoals afpersing, handel in vervalste medicijnen en matchfixing
(Van der Leest & Moerenhout, 2012). Geen van deze werd echter als ernstig
genoeg gezien om ze tot een nieuwe opsporingsprioriteit te benoemen.
Opmerkelijk is de wisselende inschatting van de dreiging van de handel in illegale
vuurwapens. In 2004 werd zij tot prioriteit bestempeld, om in 2008 weer van dat
lijstje te worden afgevoerd. In 2012 keerde wapenhandel weer terug als dreiging,
maar werd er geen aparte opsporingsprioriteit aan gegeven (Minister van VenJ,
2013). In 2015 bracht de geweldsgolf in Amsterdam daarin overigens weer veran‐
dering. Omgekeerd ‘scoort’ milieucriminaliteit al sinds 2004 relatief laag in ter‐
men van dreigingsniveau, maar blijft zij wel steeds een opsporingsprioriteit. Een
en ander illustreert dat niet alleen de aard en omvang van de dreiging een rol spe‐
len bij het bepalen waar de aandacht naar moet uitgaan, maar ook meer politieke
afwegingen.5

België kent geen periodieke dreigingsbeelden in de context van georganiseerde
criminaliteit. Wel wordt sinds de reorganisatie van de Belgische politie in 2001
een Nationaal veiligheidsplan opgesteld. In 2004 lag de nadruk op zes vormen van
misdaad: mensenhandel en -smokkel, vermogenscriminaliteit gepleegd door
rondtrekkende bendes, drugs, afvalfraude, financiële en economische criminali‐
teit, met inbegrip van witwassen, en wapenzwendel (Federale politie, 2004). Het
meest recente plan noemt diefstallen gewapenderhand, verdovende middelen,
met nadruk op cocaïne, synthetische drugs en cannabis, de illegale handel in

4 In Nederland is de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenau‐
toriteit (NVWA-IOD) belast met dit thema.

5 Het politiepersoneel dat zich richtte op de opsporing van milieucriminaliteit werd lange tijd gefi‐
nancierd met gelden die vanuit de voor het milieu verantwoordelijke ministeries beschikbaar
werden gesteld. Met de oprichting van de Nationale politie in 2012 kreeg het ministerie van Vei‐
ligheid en Justitie de volledige verantwoordelijkheid, maar werd wel afgedwongen dat er ‘gela‐
belde capaciteit’ voor de milieuopsporing voorhanden bleef.
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vuurwapens, mensenhandel en -smokkel, informaticacriminaliteit en fraude
(Federale politie, 2012). Ook hier zijn de thema’s dus verhoudingsgewijs stabiel.

Ontwikkelingen met betrekking tot georganiseerde misdaad

‘Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft’, is een welbekende
gevleugelde uitdrukking. Hoe de georganiseerde misdaad in de Lage Landen zich
in de 21ste eeuw verder zal ontwikkelen, valt dan ook lastig te voorzien. We moe‐
ten er vooral voor waken dat we bredere maatschappelijke ontwikkelingen al te
gemakkelijk transponeren naar de georganiseerde misdaad. Zo werd in de jaren
zestig de firma IBM in de Verenigde Staten gezien als het summum van een
geslaagde hecht gestructureerde organisatie, waardoor werd aangenomen dat de
structuur van de maffia er wel hetzelfde uit zou zien. In de jaren negentig was de
gedachte dat bij het ontstaan van een globale netwerksamenleving de georgani‐
seerde misdaad wel zou volgen. Thans moeten we waken voor de gedachte dat de
georganiseerde criminaliteit zich in belangrijke mate zal verplaatsen naar het
‘dark web’. Procureur-generaal Van der Burgt liet zich op een studiedag van het
CIROC in 2015 al eens ontvallen dat we de strijd tegen cybercrime gaan verliezen
als er niet heel snel heel veel extra maatregelen worden genomen. ‘Eigenlijk is de
strijd al verloren.’ Dat lijkt overdreven: nergens laat men immers zoveel sporen
na en nergens is men onopvallender te bespieden als in een digitale omgeving, en
criminelen weten dat ook. Een andere beweging is derhalve ook denkbaar: georga‐
niseerde criminaliteit die juist zo min mogelijk gebruik maakt van digitale midde‐
len om maximaal uit beeld van politie en justitie te blijven.
Een en ander neemt niet weg dat banditisme en de stedelijke onderwerelden in de
afgelopen jaren internationaler zijn geworden. Handelscriminaliteit was altijd al
grensoverschrijdend en vormt al tientallen jaren de grootste geldmaker van de
Nederlandse (en de Belgische) ‘misdaadondernemers’. Het handelsnetwerk dat zij
in de loop van decennia tot stand hebben gebracht, zal ook in de voorzienbare
toekomst hun belangrijkste ‘kapitaal’ blijven. Echter, de fundamentele nieuwe
mogelijkheden die internationalisering te bieden heeft, zijn inmiddels wel uitge‐
kristalliseerd.
Hoe internationaal zij ook opereert, georganiseerde misdaad is altijd lokaal inge‐
bed en de grootste zorgpunten voor de toekomst liggen dan ook op het lokale
vlak. We signaleren drie belangrijke ontwikkelingen, met name omdat ze in ver‐
band kunnen worden gebracht met georganiseerde misdaad van het maffiatype.
Ten eerste hebben sommige criminelen grote kapitalen kunnen vergaren, die zij
gebruiken om greep te krijgen op bedrijven en instituties, zoals de lokale politiek,
en om zich een respectabele positie in de samenleving te verwerven. Ten tweede
is dat het schijnbaar toenemende gemak waarmee wordt overgegaan tot het toe‐
passen van dodelijk geweld, al dan niet in de openbare ruimte en op klaarlichte
dag, terwijl het zeer moeilijk blijkt om de schuldigen voor de rechter te brengen.
Tot slot is dat de snelle opkomst van criminele motorbendes, niet alleen door hun
intimiderende kracht, maar ook omdat ze zelfs door sommige gewone burgers
worden beschouwd als een alternatief voor de overheid.
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De bijdragen aan dit themanummer

De eerste reacties op onze call for papers leken erop te wijzen dat de interesse voor
het onderwerp georganiseerde misdaad in de Nederlandse criminologie achter‐
blijft bij de aandacht die het in de media en het publieke debat krijgt: we ontvin‐
gen in eerste instantie slechts vijf voorstellen. Na gerichte actie werd dit aantal
aangevuld tot zeven, waarvan er uiteindelijk vier zijn uitgewerkt tot de artikelen
in dit themanummer. Deze vier bieden een mooie spreiding over verschillende
thema’s en geven verdieping aan hetgeen hiervoor in deze inleiding is gesteld.

De bijdrage van Van Wingerde en Van de Bunt gaat om te beginnen in op de
strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Op basis van gege‐
vens uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit beschrijven de auteurs de dis‐
crepanties tussen strafeis en vonnis in georganiseerde-misdaadzaken en geven
tegelijkertijd een wetenswaardig beeld van de Nederlandse rechtspraak op dit ter‐
rein. Voor een definitief oordeel over de uitkomsten van het gepresenteerde
onderzoek is het nog te vroeg en de auteurs zijn ook nog niet klaar met hun werk.
Dat de door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen in eerste aanleg en in hoger
beroep in meer dan 80 procent van de gevallen afwijken van de eis van de officier
van justitie, wijkt inderdaad af van de in de literatuur beschreven consensus tus‐
sen strafeis en strafmaat bij minder ernstige en veelvoorkomende vormen van cri‐
minaliteit, zoals de auteurs stellen. Over de reden daarvan kunnen ze echter min‐
der duidelijk zijn en dit is dan ook een mooi onderwerp voor verder wetenschap‐
pelijk debat. Een simpele verklaring als mogelijke scoringsdrift bij het Openbaar
Ministerie blijft onbesproken in het artikel.
De tweede en derde bijdrage in dit themanummer hebben te maken met de don‐
kere kanten van respectievelijk migratie en internationalisering, zoals hierboven
geschetst. In de tweede bijdrage, van Van Meeteren, Commandeur en Tielbaard,
wordt verslag gedaan van een kwalitatieve studie naar zelfidentificatie als slacht‐
offer van mensenhandel. Slachtoffers van arbeidsuitbuiting zien zichzelf in het
algemeen niet als slachtoffers van mensenhandel, waar de strafbaarheidstelling
zich op richt. Aan de hand van interviews en focusgroepen met slachtoffers en
professionals leggen de auteurs twee ideaaltypische trajecten naar zelfidentifica‐
tie bloot. In het eerste traject komt zelfidentificatie gradueel tot stand onder
invloed van informatievergaring en verslechterende omstandigheden en in het
tweede traject door een plotselinge ingrijpende gebeurtenis. De auteurs komen op
basis van hun bevindingen tot belangrijke aanbevelingen voor professionals die in
de praktijk met slachtoffers van arbeidsuitbuiting c.q. mensenhandel te maken
hebben.
Van een heel andere orde is de derde bijdrage, van De Bie en De Poot, over jiha‐
distische netwerken. Met sociale-netwerkanalyse (SNA) vergelijken de auteurs
een drietal jihadistische netwerken in Nederland met elkaar, op basis van unieke
politiegegevens uit de periode 2000 tot 2013. De vergelijking laat zien hoe de
organisatiestructuren in deze periode van elkaar verschillen. Ook worden ver‐
schillen tussen de kernleden die actief zijn in de jihadistische netwerken beschre‐
ven. In het vroegste netwerk zijn internationale jihadveteranen met duidelijke lei‐
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dinggevende kenmerken te zien, in latere netwerken meer home-grown radicalen
met minder status en een gebrek aan expertise. Sommige individuele jihadisten
evolueren. Zo blijken enkele subjecten die in vroege netwerken een marginale rol
vervullen, zich in latere netwerken als kernlid te positioneren. Doordat het geor‐
ganiseerde karakter van deze netwerken door de tijd verschilt, is dezelfde juridi‐
sche kwalificatie niet altijd meer van toepassing. De auteurs stellen dat de opspo‐
ring, academici en beleidsmakers serieus rekening moeten houden met deze ver‐
schillen in organisatie bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de
bestrijding van radicalisering en terrorisme. Eerder ontwikkelde netwerkblauw‐
drukken en daderprofielen konden wel eens niet meer geldig zijn. Dit bewustzijn
kan helpen bij het kiezen van een geschikte ontwrichtingsstrategie.
De laatste bijdrage in dit themanummer gaat over ondermijnende criminaliteit en
de rol van de overheid zelf bij de facilitering daarvan. Kolthoff en Khonraad
beginnen hun beschouwende bijdrage met een kort overzicht van de historie van
het begrip ondermijning en de betekenis ervan. Het begrip ondermijning lijkt
onlosmakelijk verbonden met het begrip georganiseerde criminaliteit, zelfs zo dat
ze vaak als synoniem worden gebruikt. Aan de andere kant blijkt het begrip bui‐
ten Nederland een veel minder zelfstandig leven te leiden en spreekt men elders
eerder van de gevolgen van georganiseerde criminaliteit die op zichzelf ondermij‐
nend kunnen zijn. Het label ondermijning blijkt in de praktijk ook geplakt te wor‐
den op activiteiten die feitelijk helemaal geen ondermijning betreffen. Vervolgens
gaan de auteurs in op de eigenstandige rol van de overheid en andere instituties
bij het faciliteren van ondermijning. De praktijk van wegkijken en gebrekkige
samenwerking in de handhaving staat een weerbare samenleving volgens de
auteurs nog steeds in de weg en zij sluiten af met aanbevelingen om die weerbaar‐
heid te versterken.

De vier artikelen laten zien dat onderzoek naar georganiseerde criminaliteit volop
in beweging is en dat we van doen hebben met een veld waar de criminologie ook
de komende jaren actief op dient te acteren.
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