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Deze studie bevat een analyse van de interactie tussen criminaliteit en de opsporing,
meer precies tussen de criminele samenwerkingsverbanden die zich in Nederland
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van deze groepen.
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hun eigen organisaties bij de opsporing daarvan. Hierbij spreek ik mijn oprechte dank
uit aan alle politiemensen en leden van het OM die mij in de loop der jaren behulp-
zaam zijn geweest bij het verzamelen van de informatie die nu, expliciet of impliciet,
in dit boek is verwerkt.

Een speciaal woord van dank gaat echter uit naar Peter Simons en Loek van Lier
van de Nationale Recherche Unit-Zuid en naar Janvan de Ven van de Bovenregionale
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een werkkamer te versjouwen, en alle andere faciliteiten die voor het empirische
onderzoek nodig waren te helpen verzorgen.

Uiteraard was deze studie nooit tot stand gekomen zonder de bijdrage van Cyrille
Fijnaut, niet alleen in zijn rol als begeleider en klankbord bij het schrijven van dit
verhaal, maar vooral ook omdat hij mij de gelegenheid heeft geboden om de hectiek

van het commerciële beleidsonderzoek - waarin de tijd voor het schrijven van een

proefschrift niet te vinden bleek- ín tekunnen ruilen voor de academische omgeving
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Dit betekende
tevens dat thuis gelukkig geen sprake hoefde te zijn van al te langdurige perioden van
afzondering. Tochgaat hierbij een welgemeend excuus aan Vera, Youri, Ivan en Nadia
voor het feit dat het schrijven van dit proefschrifr mijn gedachten bij tijd en wijle
volledig opslokte.

Tot slot gaat mijn dank uit naar de collega's van de vakgroep Strafrecht en van
Intervict voor dewarme belangstelling die zij steeds voor mijn werkzaamheden hebben
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1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING

Het garanderen van de rechtsstaat kan als één van de belangrijkste overheidstaken
worden beschouwd. De autoriteiten beschikken daarvoor dan ook over een uitgebreid
instrumentarium, waarvan de opsporingsdiensten een belangrijk onderdeel zijn.
Desondanks slaagt de overheid er kennelijk niet ofnauwelijks in om bepaalde soorten
misdaad te beteugelen. Dat geldtvooral voor vormen van criminaliteit waarbij sprake

is van een illegaal aanbod van goederen ofdiensten. De handel in verdovende middelen
is daarvan een goed voorbeeld: ondanks alle controle en opsporing lijkt het aanbod
van uiteenlopende soorten drugs eerder toe dan af te nemen. Criminele organisaties,

markten ofnetwerken beschikken kennelijk over een uitermate goed aanpassings- of

incasseringsvermogen ten aanzien van overheidsinterventies.
Om enigermate greep te blijven houden op specifieke vormen van misdaad moeten

de autoriteiten dan ook, zo lijkt het althans, voortdurend meer menskracht inzetten
voor de opsporing, en doorlopend nieuwe opsporingsmethoden en -technieken
ontwikkelen. Die brengen echter vaak met zich mee dat ooksteeds verder in de privacy
van de `gewone' burgers wordt ingegrepen. De paradoxale consequentie die dreigt,
is derhalve dat de beginselen van de rechtsstaat steeds verder worden uitgehold, ten
dienste van de bescherming van diezelfde burger.

De vraag hoe de gebrekkige effectiviteit van de opsporing moet worden verklaard,
ligt dan ook zeer voor de hand. De wetenschap moet het antwoord daarop echter, bij
gebrek aan systematisch onderzoek, grotendeels schuldig blijven. Het is zelfs lang niet
zeker ofcriminele organisaties, markten ofnetwerken zich wel in alle opzichten snel

en doeltreffend weten aan te passen. Schieten, in plaats daarvan, de overheidsinstanties
zelf niet in veel opzichten tekort in organisatie, werkwijze en efficiëntie? De Italiaanse
maffiaonderzoeker Pino Arlacchi stelt bijvoorbeeld dat `every time a criminal cartel
has been challenged with the appropriate level of resources, legal tools and political
determination, it has been defeated'.'

Criminologen doen al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw onderzoek naar
groepen oforganisaties die zich bezighouden met complexe illegale activiteiten. Dat
werk vloeit vooral voort uit de wens meer inzicht te krijgen in het fenomeen van de
georganiseerde criminaliteit. Dit heeft ook een veelheid aan publicaties opgeleverd

P. Arlacchi (2001): p. 7-12.
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met betrekking tot het functioneren van georganiseerde criminele groeperingen. Uit
die literatuur kunnen in hoofdlijnen drie mogelijke verklaringen worden afgeleid voor
de gebrekkige effectiviteit van de overheid in de `strijd' tegen de georganiseerde
misdaad.

In de jaren zestig van de vorige eeuw verschenen de eerste wetenschappelijke
studies naar georganiseerde misdaad. In die rapporten en boeken werd gesteld dat de
georganiseerde criminaliteit als het werkterrein van hiërarchische en functioneel-
bedrijfsmatig gestructureerde ma~a's moest worden beschouwd. Die organisaties
wisten kennelijk voortdurend te leren van de gemaakte fouten, en aldus in te spelen
op alles wat de overheid tegen hen in het geweer bracht.z Bovendien zou het om
machtige syndicaten gaan, die overheidsdiensten of individuele functionarissen tevens
van effectieve opsporing wisten te weerhouden door hen te corrumperen, of te
bedreigen met geweld.

Enkele decennia later werd dit beeld van de georganiseerde criminaliteit echter
bijgesteld. Deze grote en hechte organisaties konden, in nadere empirische onderzoe-
ken, niet worden gevonden. De markt van illegale producten en diensten bleek in
plaats daarvan door een gedesorganiseerd geheel van kleinere groepen te worden
bediend. Bij gelegenheid werkten die groepjes samen, maar ze zaten elkaar net zo
gemakkelijk dwars.' De verklaring voor de kennelijke ineffectiviteit van het overheids-
optreden moest dus meer worden gezocht in het feit dat er zoveel verschillende
misdaadgroepen actief waren. Wanneer de overheid er één buiten werking stelde,
namen de anderen eenvoudigweg de opengevallen plaats in.4 Het overheidsoptreden
zou bovendien leiden tot een survival of the fittest, waarbij uiteindelijk de best
aangepaste groepen overbleven, die dus langzamerhand immuum waren geworden
voor de gangbare opsporingsmethoden.

In de jaren negentig kwam een derde belangrijke visie op het functioneren van
criminele samenwerking op, namelijk de sociale netwerkbenadering. Deze beschouwde
criminele groepen als netwerken van individuen die door los-vaste bindingen
bijeengehouden werden. De leden van het netwerk ondernamen in wisselende
samenstellingen criminele activiteiten. Zulke structuren beschikten vooral over veel
incasseringsvermogen. Wanneer de netwerkorganisatie maar groot genoeg was en
voldoende gevarieerde `misdaadexpertise' bevatte, konden de schakels die als gevolg
van aanhoudingen en veroordelingen wegvielen, gemakkelijk worden vervangen.'

4

P. Williams ( 2001): p. 74. Zie bijvoorbeeld M. Kenney (1999), voor een beschouwing van criminele
groepen als lerende organisaties.
Ook deze visie stamt uit de Verenigde Staten, met Peter Reuter als belangrijk auteur.
Dat verschijnsel werd overigens ook al in de jaren zestig vastgesteld door L. Redlinger (1969):
p. ]35-142.
K. Carley, J. Lee en D. Krackhart (2002).
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In het criminologische debat is opditmoment geen van deze drievisies dominant.b
Stuk voor stuk lijken ze een adequate verklaring te bieden voor het aanpassings- of
incasseringsvermogen van criminele organisaties, groepen of netwerken. Maar die
potentiële verklaringen geven direct aanleiding tot een groot aantal vervolgvragen.
Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat criminele `organisaties', die opereren in een
schimmige wereld vol geheimhouding en achterdocht, een lerend vermogen aan de
dag kunnen leggen waar elke bovenwereldorganisatie buitengewoon jaloers op zou
zijn? En is het aantal groepen dat zich met illegale activiteiten bezighoudt, inderdaad
zo groot dat de ontstane gaten in alle omstandigheden telkens opnieuw kunnen
worden opgevuld? En is er, mutatis mutandis, ook geen limiet aan het personele
reservoir van het sociale netwerk?

Deze vragen vallen op dit moment niet te beantwoorden, bij gebrek aan empirisch
wetenschappelijk onderzoek naar de reacties van criminele groeperingen, markten
of netwerken, op de interventies van de overheid en vice versa. Het wetenschappelijk
onderzoek op dit terrein beperkt zich tot enkele specifieke onderdelen van vormen
van georganiseerde criminaliteit. Enerzijds heeft de straat- en kleinhandel in
verdovende middelen veel aandacht gekregen, en anderzijds is het nodige onderzoek

verricht naar de invloed van de overheid op de smokkel van drugs. Deze literatuur
levert een aantal zeer interessante bevindingen op, die navolgend zullen worden
besproken.

1) Interventies op lokale drugsmarkten

De effecten van overheidsinterventies op de plaatselijke handel in verdovende
middelen worden reeds sinds de jaren zestig van devorige eeuw bestudeerd. Inmiddels
is dan ook een respectabel aantal publicaties over dit onderwerp verschenen. In de
eerste plaats zijn er, vaak meer abstracte, studies uitgevoerd naar de gevolgen van
overheidsinterventies op de prijs en de beschikbaarheid van verdovende middelen.
Ten tweede is onderzoek gedaan naar het gedrag van drugshandelaars in reactie op
(de vergroting van) het risico van aanhouding en vervolging.

Het eerstgenoemde type studies vertrok vanuit een economisch perspectief.' De
basisveronderstelling was dat overheidsinterventies, mits effectief, op lokale markten

zouden moeten leiden tot een dalend aanbod van verdovende middelen, en dus tot

Wel staat de functionalistische visie op georganiseerde criminaliteit het meest ter discussie. Ook die
visie kan echter niet worden beschouwd als afgeschreven. Hoewel ze kleiner van omvang zijn dan
de syndicaten die in de jaren zestig werden verondersteld, komen er uit empirisch onderzoek wel
degelijk functioneel georganiseerde en meer bestendige criminele groepen naar voren. Zie
bijvoorbeeld M. Natarajan en M. Belanger (1998 ) en United Nations, Office on Drugs and Crime,
Results ofa Pilot Survey ofFortySelected Orgnnízed Criminnl Groups in Sixteen Countries, September
2002.
Zie bijvoorbeeld: N. Dorn, T. Bucke en C. Goulden (2003) voor een overzicht.
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hogere prijzen. Omgekeerd zou een onvoldoende effectieve opsporing moeten
resulteren in een stijgend aanbod en dalende prijzen. In de Verenigde Staten hebben
verschillende auteurs, aan de hand van econometrische modellen, getracht deze relatie
vast te stellen. De uitkomsten van die studies waren wisselend: soms werd inderdaad
het voorspelde effect gemeten, maar veel vaker bleek de markt niet te reageren, ofwas
het effect tegengesteld aan de verwachtingen.R

In Nederland deed Van der Heijden (2001) onderzoek naar prijsontwikkelingen
op de Nederlandse cocaïnemarkt. De aanleiding voor dit onderzoek waren de
veronderstelde `parallelimporten' van cocaïne, tijdens de zogenaamde IRT-affaire. De
Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (TCEO) had vastgesteld dat in
het begin van de jaren negentig mogelijk 10.000-15.000 kilogram cocaïne in Nederland
zou zijn ingevoerd, onder de ogen van de politie.9 De onderzoekshypothese van Van
der Heijden was dan ook dat die, naar het toenmalige inzicht enorme hoeveelheid,
tot substantiële prijsdalingen op de Nederlandse handelsmarkt zou moeten hebben
geleid, zelfs wanneer een deel was doorgevoerd naar andere landen. Zo'n daling kon
echter niet worden vastgesteld: de detailhandelsprijzen bleken juist relatief constant.
De onderzoeker concludeerde dan ook dat de parallelimporten, althans in de
veronderstelde omvang, waarschijnlijk niet hadden plaatsgevonden.'o

In de tweede plaats zijn de effecten van overheidsinterventies op drugsmarkten
in de voorbije decennia ook vanuit een gedragskundig perspectief onderzocht. In die
literatuur stonden de gedragaanpassingen van de handelaars in verdovende middelen,
onder invloed van opsporingsactiviteiten, centraal. Die werden vooral onderzocht door
de drugshandelaars of -gebruikers persoonlijk te interviewen, ofwel op straat, ofwel
in de gevangenis. Daarnaast werd informatie van de politie en van andere overheidsin-
stanties of maatschappelijke organisaties betrokken. Meer incidenteel mengden de
onderzoekers zich persoonlijk voor langere tijd in het drugsmilieu om observaties te
verrichten en gesprekken met allerlei betrokkenen te voeren.

In deVerenigde Staten startte men al in de jaren zestig met dit soort onderzoeken."
Begin jaren negentig volgden tevens studies in Groot-Brittannië en Nederland. "- En
tegen de eeuwwisseling werd ook aandacht besteed aan de lokale drugsmarkten in
steden op het Europese vasteland, namelijk in Milaan, Frankfurt en Barcelona."Aan
deze literatuur kunnen een aantal relevante bevindingen worden ontleend.

Zie bijvoorbeeld: I. Caulkins (1993, 1997), Y. Yuan en J. Caulkins (1998), V. Borisov, G. Feichtinger
en A Kryazhimskii (2000) en M. Jager (2002).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 192-198.
Algemeen Politieblad, Nederland en Europese cocaïnehandel, 13 oktober 2001.
L. Redlinger (1969), R. Atkyns en G. Hanneman (1974), P. Adler en P. Adler (1984), P. Adler (1985),
P. Reuter en J. Haaga (1989).
In Groot-Brittannië van N. Dorn, K. Murji en N. South (1992) en in Nederland van D. Korf en N.
Verbraeck (1993).
L. PaoLi (2000), Gruppo Abele (2003).
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De eerste belangrijke constatering in deze onderzoeken was dat de overheid maar
één van de risicofactoren vormde waarmee de handelaars in verdovende middelen
rekening moesten houden. De mogelijkheid van eenberovingdoor collega-criminelen,
ofdoor klanten, bleek vaak een nog groter probleem." Geheimhouding werd steeds
belangrijker naarmate er omvangrijkere partijen verdovende middelen in het spel
waren.'s De risico's bleken het grootst voor de kleinhandelaren, die in direct contact
met de consument stonden. Zij konden hun activiteiten het minst verhullen, omdat

ze immers voor de kopers bereikbaar moesten zijn.1ó Zij liepen dan ook meer kans op

ontdekking door de politie, vanwege verraad of loslippigheid van de klanten." Als

gevolg vande risico's was de kleinhandel in verdovende middelen het werkterrein van

de meest gemarginaliseerden in de samenleving, dieweinig ofniets te verliezen hadden.

Vaak betrof het personen die zelf aan verdovende middelen verslaafd waren, leden

van gedepriveerde immigrantengemeenschappen of illegalen.'" Hun aanhouding en

vervolging beïnvloedde de handel nauwelijks. De organisatoren bleven buiten schot
en konden gemakkelijk vervangers vinden.

De lokale drugsmarkten bleken in de tweede plaats moeilijk te beïnvloeden omdat
de afnemers verslaafd waren.19 De kopers waren daardoor gedwongen, ongeacht de
repressieve maatregelen van de (lokale) autoriteiten, toch hun dagelijkse portie
verdovende middelen te blijven aanschaffen. Intensievere opsporing had dus
logischerwijs tot gevolg dat overlastgevende concentraties van kopers en verkopers
van verdovende middelen slechts uiteen werden gejaagd, terwijl de kern van het
probleem niet verdween.'`o De handelsactiviteiten raakten vooral meer verspreid, soms
zelfs over een hele stad.'-' Uit deze studies kwam echter nauwelijks informatie naar

ie

19

20

.~

D. Korf en H. Verbraeck (1993): p. 227.
D. Korf en H. Verbraeck (1993): p. 96.
A. Spapens en C. Fijnaut (2005): p. 142.
D. Waldorf en S. Murphy (2004). De kleinhandelaar kan daar bovendien weinig tegen beginnen
omdat hij, bijvoorbeeld bij weigering om nog langer te leveren, het risico loopt dat die klant hem
uit wraak zal verraden bij de politie.
Zie bijvoorbeeld V. Ruggiero en N. South (1997) en L. Paoli (2000): p. 4.
M. Edmunds, M. Hough en N. Urquía (1996), T. May en M. Hough (2001).
L. Paoli (2000): p. 74.
Zie L. Paoli (2000): p. 74. In een onderzoek naar twee lokale drugsmarkten in Groot-Brittannië werd
door May en Hough (2001) overigens vastgesteld dat die spreiding mogelijk ook het gevolg was van
de introductie van de mobiele telefonie. De handelaars werkten voorheen vooral vanaf vaste lokaties

in de openbare ruimte. Vanaf het moment dat gsm's in ruime mate voorhanden kwamen verdween
die zichtbare markt, omdat de klanten en leveranciers telefonische afspraken begonnen te maken

en elkaar op allerlei plaatsen gingen ontmoeten. Ook L. VanNostrand en R. Tewksbury (1999) stelden

vast dat drugsverkopers in een stad in de Verenigde Staten, om de politie te ontwijken, hun handel
vooral telefonisch regelden (p. 74). Of dit inderdaad de verklaring vormt, is onduidelijk. In Zuid-

Limburg en Frankfurt wordt, hoewel elke burger inmiddels over een mobiele telefoon beschikt,

meestal vanaf vaste lokaties gehandeld in harddrugs. Mogelijk speelt het feit een rol dat, vergeleken

met Nederland ofDuitsland, in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten het afluisteren van telefoon

minder gemakkelijk wordt toegestaan.
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voren over de effecten van overheidsinterventies op de markten voor recreatieve drugs.
De handelaars in die verdovende middelen, en ook de kopers, veroorzaakten geen
overlast en waren daardoor nauwelijks zichtbaar. De handel speelde zich niet op straat
af maar in netwerken van vrienden of kennissen of in discotheken. Ook waren deze
gebruikers niet verslaafd en maakten zij zich niet ofnauwelijks schuldig aan verwer-
vingscriminaliteit.

Een derde effect van het overheidsoptreden op het gedrag van de drugshandelaars
hing samen met de toegepaste opsporingsmethoden. Korf en Verbraeck (1993)
constateerden dat de grotere handelaars in Amsterdam voortdurend kennis uitwissel-
den over de bevoegdheden van de opsporingsinstanties en overhun optreden, en hun
werkwijze daaraan zo nodig aanpasten."' De kleine dealers bleken daarentegen vaak
niet te beseffen welke risico's zij liepen. Toch reageerden ook zij soms innovatief op
nieuwe opsporingsmethoden. De politie in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
zette bijvoorbeeld vaak pseudokopers en informanten in tegen kleinhandelaars." Als
gevolg daarvan gingen de handelaren in heroïne ofcrack van onbekende kopers eisen
dat zij de drugs ook ter plekke gebruikten.'~ Politiële pseudokopers konden aan die
eis uiteraard niet voldoen en werden aldus ontmaskerd. Soms beperkten dehandelaars
de verkoop zelfs helemaal tot een vertrouwd netwerk van afnemers.`' Zij accepteerden
een nieuwe koper alleen nog als een vertrouwde intermediair hem had aangebracht.`6

De laatste belangrijke constatering betreft de werkwijze van de opsporingsinstanties
zelf. Uit diverse studies bleek dat de lokale autoriteiten vaak maar weinig inzicht
hadden in de plaatselijke drughandelsmarkt.'' Het gevolg was dat ze niet op de juiste
plaatsen oftijdstippen intervenieerden, en de handel dus nauwelijks werd verstoord.'`x
Doorgaans ontbrak ookde politieke wil om de schaarse opsporingscapaciteit langdurig
voor de aanpak van slechts één misdaad- ofoverlastprobleem in te zetten.'9 Wanneer
de eerste resultaten van de ingrepen zich aandienden, kwamen andere prioriteiten dan
ook weer nadrukkelijk in beeld.'~ De effecten van de maatregelen waren doorgaans
dus maar van korte duur. Wanneer de druk weer van de ketel was, keerde de

D. Korf en H. Verbraeck (1993).
Reeds Redlinger, die in de jaren zestig van de vorige eeuw onderzoek deed naar de drugsmarkt in
de Amerikaanse stad San Antonio, maakt daarvan melding. Zie L. Redlinger (1969): p. 132-136.
T. May en M. Hough (2001).
L. VanNostrand en R. Tewksburv (1999), D. Waldorf en S. Murphy (2004), A. Haracopos en M.
Hough (2005).
D. Korf en H. Verbraeck (1993 ).
D. Korf en H. Verbraeck (1993 ), T. May en M. Hough (2001), Gruppo Abele (2003), A. Haracopos
en M. Hough (2005): p. 37.
Gruppo Abele (2003): p. 82-86.
L. Paoli (20001.
Er kan dan weI worden gekozen voor goedkopere oplossingen, zoals cameratoezicht.
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handelsmarkt terug naar de oude situatie.31 Zo verzamelden in Frankfurt de handelaars
in harddrugs zich weer in hetzelfde park als waar ze eerst uit waren verjaagd."

Ook wanneer de lokale autoriteiten de intensiteit van de controles en de opspo-
ringsactiviteiten wel volhielden, namen de resultaten na verloop van tijd af. De kopers
en verkopers gingen de patronen in de acties van de handhavers herkennen, of er
ontstonden early warning systemen. Wanneer bijvoorbeeld ongebruikelijk veel
activiteit op het politiebureau werd gesignaleerd, zoemde dat direct via de telefoon
rond. Bovendien was de kans groot dat de lokale handelaars via-via over voorgenomen
controles of opsporingsacties werden geïnformeerd."

2) Interventies rnet betrekking tot drngsrnokkel

De smokkel is het tweede aspect van de verdovendemiddelenhandel waar in de
afgelopen decennia relatief veel onderzoek naar is gedaan. In de Verenigde Staten
vonden vanaf het begin van de jaren tachtig studies naar deze problematiek plaats.
De directe aanleiding was de vraag of de grootschalige interdiction effórts, die de
Amerikaanse regering had ontplooid om de smokkel van Colombiaanse cocaïne tegen
te houden, effectiefwaren. Weerom werden zowel economische studies als gedragskun-
dige onderzoeken uitgevoerd.

Economen hielden zich ook hier weer bezig met de vraag of de maatregelen om
de toevoer van drugs naar de Verenigde Staten in te dammen, in prijsveranderingen
hadden geresulteerd.'`' Van de verwachte prijsstijgingbleek geen sprake: ondanks alle
ingrepen daalde de consumentenprijs juist. Dit kon, althans vanuit het gekozen
theoretische kader, alleen worden verklaard wanneer de smokkel niet was af- maar
toegenomen. Daarvoor werden drie mogelijke verklaringen geopperd.

Om te beginnen konden de smokkelaars kiezen uit tal van alternatieve transport-
routes, die de Amerikaanse overheidsdiensten, vanwege de lengte van landsgrenzen
en het ontbreken van voldoende menskracht en middelen, nooit allemaal konden
controleren.35

In de tweede plaats beargumenteerden de onderzoekers dat de tegenmaatregelen
van de smokkelaars op macroniveau tot een nul- of zelfs negatief resultaat hadden
geleid. De criminele groepen gingen immers, vanwege de grotere kans op controle,
het afbreukrisico verkleinen door per transport geringere hoeveelheden drugs te

3z
A. Haracopos en M. Hough (2005): p. 37-38.
L. Paoli (2000).
Dat laatste wordt bijvoorbeeld vermeld door L. VanNostrand en R. Tewksbury (1999): p. 79. Zeer
recent werd in Nederland nog een vrijwillige politieman veroordeeld omdat hij bewoners van een
woonwagenkamp had getipt over voorgenomen invallen van de politie. Zie: Brabants Dagblad,'Ziel
verkocht voor een slof signretten', 6 april 2006.
Zie bijvoorbeeld P. Reuter (1988).
P. Reuter (1988): p. 8.
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vervoeren. De autoriteiten moesten als gevolg daarvan veel meer moeite doen om de
instroom tegen te houden. De onderschepping van een bootje met 100 kilo cocaïne
aan boord vergde, met inbegrip van de hele strafrechtelijke afhandeling, immers

evenveel inzet van menskracht en middelen als een vaartuig dat 1.000 kilo vervoerde.'~

Hoewel het aanhoudingsrisico voor de individuele smokkelaar dus even groot bleef,
ofzelfs toenam, resulteerde deze tegenstrategie op macroniveau in een flinke inperking
van het effect van de zwaardere controles.

Ten derde speelde ook hier het gedrag van de overheid zelf een rol. Het grote extra
budget dat werd vrijgemaakt voor de bestrijding van de invoer van verdovende

middelen, leidde tot een competentiestrijd tussen de diverse verantwoordelijke

overheidsdiensten. Die hadden uiteraard allemaal het doel een zo groot mogelijk deel

van de extra middelen binnen te slepen. Dit ging ten koste van de samenhang in de
aanpak. De rekenkamer van het congres, de General Accounting Office (GAO),
constateerde dat het beleid, onder meer als gevolg van een gebrekkige co~rdinatie, niet
de beoogde effecten had.'' En, ondanks de enorme extra investeringen, was er nog
steeds onvoldoende gekwalificeerd personeel en materieel voorhanden.

Deze weinig bemoedigende conclusies met betrekking tot het tegenhouden van

de stroom verdovende middelen leidden tot de vraag of dan wellicht het gedrag van

de smokkelaars zelf beïnvloedbaar was. Konden zij niet op individueel niveau worden

weerhouden van deelname aan deze illegale activiteiten? Vanaf de jaren negentig

vonden gedragskundige studies plaats, om nader inzicht te krijgen in de achtergronden,
motieven en risicopercepties van de smokkelaars.

Green ( 2000 ) deed onderzoek onder in Groot-Brittannië gedetineerde drugkoeriers.
Zij constateerde dat die veelal uit derdewereldlanden aflcomstig waren, maar in
opdracht van westerse criminelen werkten. Haar conclusie luidde dan ook dat er als
gevolg van de grote welvaartsverschillen tussen noord en zuid altijd genoeg smokke-

laars zouden zijn die het risico wilden nemen. Zelfs een exorbitante verhoging van de

strafmaten had daarop in haar ogen nauwelijks invloed. Layne e.a. (2001, 2002)

onderschreven die conclusie voor een belangrijk deel, op basis van interviews met

drugkoeriers in Amerikaanse gevangenissen. De gedetineerden verklaarden zelf dat

zij pas bij een strafdreiging van vijfentwintig jaar of ineer het risico te groot vonden

worden.
Van de Bunt, Kunst en Siegel ( 2003) deden onderzoek onder Nederlandse xtc-

koeriers die in het buitenland waren gedetineerd.'" Deze smokkelaars bleken veelal

Het nadeel voor de smokkelorganisatie is uiteraard dat de transportkosten sterk stijgen. Toen enkele
jaren later de inkoopsprijzen van cocaïne sterk waren gedaald, werden dan ook weer grotere partijen
gesmokkeld. Ue verhouding tussen de inkoopwaarde van de partijen en de transportkosten, was

daarvoor kennelijk voldoende verschoven.
United States General Accounting Office (1990).
H. van de Bunt, D. Kunst en D. Siegel (2003)3: p. 47. De auteurs deden onderzoek onder koeriers

met de Nederlandse nationaliteit die in Duitsland en Verenigde Staten waren gedetineerd.
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laag opgeleid te zijn en hadden vaak met financiële problemen te kampen, al dan niet
als gevolg van druggebruik, ziekte ofwerkloosheid. Sommigen streefden eenvoudigweg
een duurdere levensstijl na.'y De koeriers bleken bewust het risico van aanhouding
te nemen, om er financieel beter van te worden.~~ Van druk, chantage of manipulatie
was geen sprake. Daar stond wel tegenover dat zij vaak nauwelijks een idee hadden
van de pakkans.

Over het gedrag van de organisatoren van de smokkel is in de wetenschappelijke
literatuur zeer weinig gepubliceerd. Slechts in één onderzoek, van Dorn, Oette en
White (1998), kwamen zij aan bod.~' Uit deze studie, weerom op basis van onderzoek
onder gedetineerden in Groot-Brittannië, bleek dat in de smokkelorganisaties drie
rollen van belang waren, namelijk die van organisator, van tussenpersoon en van
feitelijk smokkelaar.

De organisator was degene in wiens opdracht het transport plaatsvond. Organisato-
ren die kapitaalkrachtig genoeg waren om het risico van het verlies van de goederen
te dragen, bleven vaak op de achtergrond. Anderen, die een grote financiële gok
hadden genomen met de organisatie van het transport, durfden de verdovende
middelen echter niet uit het oog te verliezen en bleven dicht in de buurt van de
smokkelaars. Zij liepen zelf dus ook een aanzienlijke kans op aanhouding. De
tussenpersoon was verantwoordelijk voorde recrutering en aansturing van defeitelijke
smokkelaars, en zorgde er aldus voor dat de organisator buiten beeld kon blijven. De
koeriers voerden de feitelijke transporten uit. Vooral personen die vanwege hun
gewone werkzaamheden over een goede dekmantel beschikten, bleken voor de
smokkelorganisaties interessant. Een goed voorbeeld waren chauffeurs van vrachtwa-
gens ofbussen die regelmatig op Groot-Brittannië reden, ofpersonen die voor zaken
op en neer reisden."' Om een goede smokkelaar te vinden moest echter soms
aanzienlijke moeite worden gedaan.

}y
40

ai

H. van de Bunt, D. Kunst en D. Siegel (2003): p. 46.
H. van de Bunt, D. Kunst en D. Siegel (2003): p. 46.
M. Layne e.a ( 2001, 2002) vermelden daarnaast enkele factoren waar de organisatoren van smokkel
vooral bang voor waren, maar bespreken helaas niet welke tegenmaatregelen zij namen. De
organisatoren waren om te beginnen bevreesd voor infiltranten en voor getuigenverklaringen van
de aangehouden smokkelaars. Ook de kans op een veroordeling zonder dat er concreet verdovende
middelen waren gevonden -de Amerikaanse wetgeveving kent de mogelijkheid van een veroordeling
op basis van samenspanning (dry-conspiracy) -bleek zeer te worden gevreesd. Voor de organisatoren
van de smokkel was samenspanning een vaag begrip, waardoor ze niet of nauwelijks konden
inschatten of ze wel of niet een strafbaar feit pleegden. Zij vonden dan ook veelal dat ze onterecht
veroordeeld waren, omdat er bij hen nooit verdovende middelen waren aangetroffen.
Omdat aan de grenzen van Groot-Brittannië nog steeds controle van personen en goederen
plaatsvindt, moet meer moeite worden gedaan om de smokkel te verhullen dan in de EU-landen
op het continent. N. Dorn, L. Oette en S. White (1998) interviewden onder meer de Nederlander
Frans van T., die begin jaren negentig vanwege xtc-smokkel tot 25 jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld. Van T. kreeg bekendheid in de IRT-affaire omdat hij het fatale transport naar eigen
zeggen onder dwang van een criminele burgerinfiltrant had uitgevoerd.
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Probleemstelling en onderzoeksvragen

De bevindingen uit de empirische literatuur laten allereerst zien dat criminele

organisaties, markten of netwerken inderdaad innovatief kunnen reageren wanneer
de overheid nieuwe opsporingsmethoden gaat toepassen. Ookvolgen reacties wanneer
er meer menskracht en middelen worden ingezet. De handel wordt beperkt tot
vertrouwde afnemers, en er worden ( meer) tussenpersonen ingeschakeld. De smokkel
wordt omgeleid via routes waar de kans op onderschepping geringer is, of verdeeld
over kleinere partijen. Voorts blijken de criminele verbanden een zeker incasserings-
vermogen te hebben. Kleine dealers, die met name afkomstig zijn uit sociaal en

economisch gemarginaliseerde groepen, kunnen relatief eenvoudig vervangen worden.
Ook de aanhouding van koeriers is niet onoverkomelijk, zolang de organisator maar
op de achtergrond kan blijven. Deze uitkomsten sluiten derhalve tot op zekere hoogte
aan bij de gangbare criminologische theorieën.

Aan de andere kant zijn er echter aanwijzingen dat het incasseringsvermogen
binnen criminele organisaties, markten of netwerken mogelijk ongelijk verdeeld is.
Zelfs het werven van (onopvallende) smokkelaars is niet altijd even gemakkelijk, en

het is maar de vraag of ook de organisatoren zo eenvoudig vervangbaar zijn. En juist

over degenen die de illegale activiteiten op de achtergrond aansturen, is weinigbekend.
Daarnaast blijkt het optreden van de overheid zelf een belangrijke factor te zijn, terwijl
daar in de theorievorming weinig aandacht voor is. De lokale autoriteiten hebben met
name moeite om intensievere controles of opsporingsinspanningen langere tijd vol
te houden. Uiteraard geven zij prioriteit aan problemen die overlast of andere
ongewenste maatschappelijke effecten veroorzaken. Zoiets blaast immers wind in de
zeilen van de politieke tegenstanders. De inzet van de opsporingscapaciteit is echter

altijd een schaarstevraagstuk. Wanneer de eerste resultaten van de intensievere
opsporing zichtbaar worden, stijgt dus automatisch ook de druk om weer aan andere

dringende vraagstukken aandacht te geven. Er is ook een politiek belang: hoe sneller

kan worden aangetoond dat een criminaliteitsprobleem onder controle is, hoe beter.

De wisselwerking tussen de overheid en criminele groepen zou, als gevolg van dit
mechanisme, wel eens meer een golfbeweging kunnen zijn dan een spiraal. Immers,
als de overheid de intensiteit van de opsporing weer vermindert, kunnen dewetsover-
treders op hun beurt ook de afschermingsmaatregelen weer afbouwen.

De huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek geeft meer dan voldoende

aanleiding tot nadere studie. Die is allereerst vanuit theoretisch oogpunt van groot

belang, omdat deze kennis een bijdrage kan leveren aan het inzicht in de werkwijze

van de georganiseerde misdaad en de uitvoering van complexe illegale activiteiten.
Daarnaast is er een groot maatschappelijk belang. In de praktijk baseren opspo-

ringsinstanties hwi roep om meer menskracht, middelen en bevoegdheden immers
regelmatig op de `wedloop' met de georganiseerde misdaad waarin zij verwikkeld
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zouden zijn."' Tegelijkertijd isvolstrekt onduidelijk ofdaarvan uberhaupt wel sprake
is, en zo ja, hoe die interactie dan functioneert.

De hoofddoelstellingvan het onderzoek is dan ook het verschaffen van systematisch
inzicht in de wisselwerking tussen de opsporingsactiviteiten van de overheid enerzijds,
ende uitvoering van complexe illegale activiteiten anderzijds. Deonderzoeksdoelstel-
ling wordt vertaald in de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Hoe worden complexe illegale activiteiten in de praktijk uitgevoerd doorcriminele

samenwerkin gsverban den?
2. Hoe kan de overheid daarop, door middel van opsporingsactiviteiten, invloed

uitoefenen?
3. Hoe reageren de uitvoerders van complexe illegale activiteiten op die beïnvloedings-

pogingen?

Het begrip opsporing wordt daarbij breed gedefinieerd: er worden zowel concrete
rechercheonderzoeken als controles onder verstaan. Bovendien blijft de opsporing
niet beperkt tot de politie: in de Nederlandse context spelen daarbij bijvoorbeeld ook
de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de
douane een belangrijke rol.

Om het uitvoeringsproces dat gepaard gaat met complexe illegale activiteiten,
oftewel vormen van zware en georganiseerde misdaad, empirisch te kunnen
bestuderen, is een theoretisch analysekader nodig. Zo'n model is niet kant-en-klaar
voorhanden en zal derhalve eerst moeten worden ontwikkeld, aan de hand van de
beschikbare theoretisch-wetenschappelijke inzichten. Dit gebeurt in hoofdstuk 2.

Vervolgens moet worden nagegaan op welke wijze de overheid de uitvoering van
complexe illegale activiteiten kan beïnvloeden, specifiek door middel van opsporing,
evenals hoe criminele samenwerkingsverbanden daarop, theoretisch, kunnen reageren.
Die exercitie vindt plaats in hoofdstuk 3.

Op deze theoretische hoofdstukken volgt, in de hoofdstukken 4, 5 en 6, het
empirische deel van deze studie. Daarin zal de interactie tussen criminaliteit en de
opsporing aan de hand van één concrete casus diepgaand worden onderzocht. Die
casus is de xtc-productie en -handel in Nederland in de periode van 1996 tot en met
2004, en de opsporing daarvan door de Nederlandse overheid. De keuze om het
empirische onderzoek daarop te richten zal in de volgende paragraaf nader worden
onderbouwd. Daarna zullen, in de rest van diteerste hoofdstuk, de onderzoeksmetho-
de en de wijze waarop het empirische materiaal zal worden verzameld, nader aan de
orde komen.

a, F. Martens (1986): p. 246.
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1.2. DE CASUS VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL
IN NEDERLAND

Empirisch wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is geen

eenvoudige zaak.44 Een van decentrale problemen is het verkrijgen van basisinforma-

tie. Complexe illegale activiteiten spelen zich voor een belangrijk deel in het verborgene

af, en dat geldt ook voor de opsporing. De gangbare methoden en technieken van

sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals enquêtes, interviews ofobservaties, zijn dan

ook niet, of alleen met zware beperkingen, toepasbaar.
In Nederland kunnen criminologen, invergelijking met het buitenland, profiteren

van een relatief goede toegankelijkheid van vertrouwelijk bronnenmateriaal van de

politie en het OM. Desondanks vergt, vanwege allerlei praktische redenen, het

verzamelen van voldoende relevante onderzoeksgegevens veel werk.~' Om het

informatieprobleem zo goed mogelijk te ondervangen dient dus een empirische casus

te worden geselecteerd waarover relatief veel informatie beschikbaar is, die bovendien

met een overzienbare inspanning kan worden verzameld. In het onderhavige

onderzoek is echter nog een tweede randvoorwaarde van belang: om gedragsaanpas-

singen van (de leden van) criminele groeperingen te kunnen waarnemen moet

tevens sprake zij n van een substantiële intensivering van deopsporing. Xtc-productie

en -handel voldoet aan deze beide voorwaarden. Nederland speelde, toen het

grootschalige gebruik van ditverdovend middel aan het einde van de jaren tachtig in

zwang kwam, vrijwel direct een belangrijke rol als bronland. En de Nederlandse

autoriteiten gingen gaandeweg steeds meer werk maken van de opsporing van de

producenten en handelaars. Er mag dan ook worden aangenomen dat dit tot

gedragsaanpassingen heeft geleid.
De belangrijkste werkzame component van xtc, de chemische verbinding MDMA,

werd reeds in 1898 voorhet eerst gesynthetiseerd en in 1913 gepatenteerd. De fabrikant

was van plan om het middel als eetlustremmer te verkopen, maar dat werd geen succes.

De stof raakte daarna in de vergetelheid. In de jaren vijftig en zestig herontdekte men

MDMA in de Verenigde Staten. De stofkreeg, op experimentele schaal, toepassing

in de psychiatrie omdat patiënten er opener en communicatiever door werden. Later

gebruikten hippies en new-agers MDMA in mediatiesessies, maar dat alles op kleine

schaal. Medio de jaren tachtig kreeg het gebruik eenvervolg in de Bhagwan-beweging.

Daar leverde MDMA een bijdrage aan het zogenaamde worshippen, waarbij in massale

sessies uiting werd gegeven aan religieuze gevoelens en andere emoties.4~ Vervolgens

vond MDMA zijn weg naar Goa en Ibiza, waar een internationaal gezelschap van

Ai

4i

46

Zie bijvoorbeeld C. Fijnaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma en H. van de Bunt (1996): p. 30-38, G.

Bruinsma (1996), J. Fiselier (1996) en M. Natarajan en M. Hough (2000).
Zie bijvoorbeeld A. Spapens en C. Fijnaut (2005).
G. Cortebeeck (1994): p l4. Zie ook: Vrij Nederland, Love, peace en depressies, 2 augustus 2003.
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(voormalige) hippies, leden van de Bhagwan en bohémiens elkaar ontmoette. Midden
jaren tachtig kwam in deze kringen het gebruik van MDMA tijdens dansfeesten in
zwang. Engelse dj's, die in de zomer op Ibiza werkten, namen de drug, die inmiddels
de populaire naam xtc had gekregen, vervolgens mee naar huis. In de tweede helft van
de jaren tachtig ontwikkelde zich in het Britse Manchester, onder invloed van xtc, een
compleet nieuwe uitgaanscultuur.}' Vanuit de discotheken verplaatste het uitgaans-
leven zich naar gigantische pakhuizen waar (legaal of illegaal) dansfeesten of raves
werden georganiseerd, waarbij het aantal feestgangers soms de 10.000 naderde.~"
Onvermijdelijk waaide de nieuwe mode al snel over naar Nederland, België en andere
West-Europese landen.

Nederland ontwikkelde zich in die beginfase in relatief korte tijd tot een bronland
voor xtc. Dat was betrekkelijk eenvoudig omdat het middel in ons land tot november
19881egaal was. De Verenigde Naties hadden MDMA echter al in 1986 op de lijst van
verboden psychotrope stoffen geplaatst, en daaraan was ook Nederland gecommiteerd.
In ons land werd de chelnische verbinding echter pas met enige vertraging in de
Opiumwet opgenomen. Volgens de autoriteiten was haast niet nodig, omdat het
binnenlandse gebruik van xtc op dat moment nihil leek.~y Als uitvloeisel hiervan
konden in Nederland langer dan in andere landen legaal xtc-pillen worden gekocht,
die bovendien van uitstekende kwaliteit waren. Gisse lieden hadden, voordat MDMA
werd toegevoegd aan Lijst I van de Opiumwet, bovendien alvast grote voorraden
ingeslagen, waaruit nog een tijdlang kon worden geput.'"

De consumentenvraag groeide met name in het begin van de jaren negentig
razendsnel. De Amsterdamse drugsonderzoeker Ton Nabben verklaarde dit aan de
hand van de werkingvan xtc: "het iseen hugdrugen heeft tegelijkertijd een oppeppen-
de werking".'' Het gebruik van xtc stond bovendien niet op zichzelf: de populaire
dansmuziek en de uitgaanscultuur ontwikkelden zich in de lijn van de nieuwe drug.
In de beginjaren werd bovendien gedacht dat MDMA niet of nauwelijks schadelijke
effecten had. Er was in Nederland zelfs discussie over de vraag of het middel niet als
een softdrug moest worden beschouwd en moest worden gedoogd.

Na de stratbaarstelling van MDMA kwam al snel de fabricage van xtc in clandestie-
ne laboratoria op gang. Nederland ontwikkelde zich binnen enkele jaren tot een
belangrijk productieland. Reeds in 1988 en 1989 trof de politie de eerste drie
laboratoria aan.'-' En al in het begin van de jaren negentig was de xtc die in België in

De film Twenty Fot~r Nonr Party People geeft van die ontwild.elingen een goed (en komisch) beeld.
Muziekkrant Oor, It's a mad, mad, mad, Madchester, 13 januari 1990.
R. Weijenburg U996): p. 138.
Het ging om zogenaamde `Stanleys', die door de Duitse firma [mmhausen waren gefabriceerd. In
1989 werden, in Amsterdam, bij één gelegenheid een miljoen Stanleys aangetroffen. Tot 1990 werd
erin gehandeld. Zie: D. Korf en H. Verbraeck (1993 ): p. 171.
Vrij Neder(and, Love, peace en depressies, 2 augustus 2003.
R. Weijenburg (1996): p. 139.
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beslag werd genomen, grotendeels afkomstig uit Nederland.i3 Voorts werden reeds
in die jaren xtc-pillen vanuit Nederland naar Groot-Brittannië geëxporteerd.''

De illegaal vervaardigde Nederlandse xtc was gewild vanwege de relatief goede
kwaliteit. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat er chemici met verstand van
zaken bij de fabricage betrokken waren, zoals de later vermoorde Belg Danny Leclère."
De eerste criminele groeperingen die xtc gingen vervaardigen, doken op in de
Randstad. Korte tijd later kwam ook in Zuid-Nederland en in het Belgische grens-
gebied de fabricage van xtc op gang. Hier had het criminele netwerk eveneens ervaring
met chemische processen: in Zuid-Nederland werd al sinds de jaren zeventig
amfetamine gefabriceerd en illegale alcohol gestookt.~~ De producenten beschikten
ook al over de nodige internationale contacten, omdat de Nederlandse amfetalnine

voor een belangrijk deel in Groot-Brittannië, Duitsland en de Scandinavische landen

werd verkocht.'' Vanafhet midden van de jaren negentig breidde het afzetgebied van

de Nederlandse xtc zich steeds verder uit.
Omstreeks 1996 groeide de xtc-productie en -handel uit tot eenbron vanzorg voor

de Nederlandse autoriteiten.5" Die werd vertaald in een reeks van maatregelen om de
xtc-productie en -groothandel te bestrijden.'9 Het aantal opsporingsonderzoeken naar
de producenten en handelaars nam steeds verder toe, en ook de controle op zowel
inkomende precursorchemicaliën als uitgaande xtc-pillen werd geïntensiveerd. De

regering stelde daarvoor voortdurend meermenskracht en middelen ter beschikking.

Voorts werden nieuwe opsporingseenheden gevormd, zoals de Unit Synthetische

Drugs (USD ) en dextc-teams. In 2001 had maar liefst 88 procent van alle opsporings-

onderzoeken die in Nederland naar verdovende middelen werden uitgevoerd,

betrekking op synthetische drugs.~"
De hiervoor beschreven ontwikkelingen maken xtc-productie en -handel tot een

unieke casus. Het proces van vervaardiging en verhandeling van xtc vergt bovendien
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G. Cortebeeck (1994): p. 103 e.v.
Rijksrecherche, Rapport onderzoek naar het functioneren van de RCID Kennennerland, 1996,
geraadpleegd via: httpalwww.xs4all.nll-respublcid: paragraaf6.3.5. Het rapport spreekt onder meer
van een zending van 500.000 pillcn vanuit Nederland naar Groot-Brittannië in 1993.
Rijksrecherche (1996), CRI (1993), G. Cortebeeck (1994) en M. Husken en F. Vuijst (2002).
De laatste grote alcoholstokerij werd in 1988 opgerold. Zie: P. Spapens en P. Horsten (1990).

Nederland was reeds in de jaren tachtig de belangrijkste producent van amfetamine, een andere

synthetische drug. 80 procent van de wereldproductie van dat pepmiddel kwam uit Nederland, zo
veronderstelde de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in 1993. Zie: Korps Landelijke

Politiediensten, Divisie Centrale Recherche en Informatie, SynthetischeDrugs, 1993. In tegenstelling

tot de illegale alcoholstokerij is de amfetamineproductie gewoon voortgezet.
De illegale alcohol werd vooral in België afgezet. P. Spapens en P. Horsten (1990).
I. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000).
Zie bijvoorbeeld de nota `Samenspannen tegen xtc'. Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23760,

nr. 14.
R. Meijer, M. Grapendaal, M. van Ooyen e.a ( 2003): p. 38. Onderzoeken naar verdovende middelen

vormden bovendien de bulk van het totale aantal uitgevoerde opsporingsonderzoeken naar zware

of georganiseerde criminaliteit.
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een groot aantal handelingen, waarvoor uiteenlopende expertise nodig is. Ook het
criminele bedrijfsproces op zichzelf biedt dus een rijke casus. Lnst but not least heeft
de keuze van dit onderwerp enkele belangrijke praktische voordelen.

Het empirisch onderzoek kan om te beginnen beperkt blijven tot de recente
historie. Dit gezien het feit dat het grootschalige gebruik van xtc pas vanaf het einde
van de jaren tachtig zichtbaar werd, en de overheid daaraan pas sinds het midden van
de jaren negentig meer aandacht is gaan besteden. Dat tijdsbestek mag echter als
voldoende worden verondersteld om ook de wisselwerking tussen criminaliteit en de
opsporing zichtbaar te kunnen maken. Deze relatief korte tijdsspanne biedt het
voordeel dat relevante documenten in de regel nog vrij eenvoudig traceerbaar zijn,
evenals eventueel te interviewen betrokkenen. Bovendien zullen die laatsten de
gebeurtenissen nog relatief scherp op het netvlies hebben.

De xtc-productie en -handel speelde zich in het te onderzoeken tijdsbestek in niet
onbelangrijke mate in Zuid-Nederland af. Dit betekent dat daar veel empirisch
materiaal voorhanden is bij de politie, justitie en andere instanties. Het praktische
voordeel is dus dat niet het hele land hoeft te worden afgereisd om gegevens te
verzamelen, maar dat het onderzoek voor een belangrijk deel kan worden ingeperkt
tot het zuiden van Nederland.

Deze voordelen nemen echter niet weg dat de praktische infortnatieverzameling
veel aandacht vergt. In de volgende paragraaf wordt dan ook gedetailleerd ingegaan
op de vragen welke gegevens benodigd zijn en hoe die kunnen worden verkregen.

1.3. KEUZE VAN DE INFORMATIEBRONNEN

Om de voorliggende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is enerzijds
informatie nodig over de wijze waarop xtc wordt geproduceerd en verhandeld en
anderzijds over de aard en omvang van de opsporingsinspanningen die ter zake zijn
verricht. Om voldoende inzicht te krijgen in de werkwijze en reacties van de criminele
samenwerkingsverbanden moet bovendien een redelijke dwarsdoorsnede van die
groepen in het onderzoek worden betrokken. Die laatste restrictie is in hoge mate
bepalend voor de keuze van de onderzoeksmethodiek.

1.3.1. ONDERZOEK NAAR COMPLEXE ILLEGALE
ACTIVITEITEN

Criminologen hebben hoofdzakelijk drie typen onderzoeksmethoden ontwikkeld om
complexe illegale activiteiten te kunnen onderzoeken Allereerst kunnen primaire
informatiebronnen worden aangeboord, hier gedefinieerd als actieve leden van
criminele samenwerkingsverbanden. Secundaire informatie, dat wil zeggen gegevens
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die door overheidsinstanties, particuliere bedrijven ofmaatschappelijke organisaties
zijn verzameld, vormen een tweede potentiële gegevensbron. In de derde plaats kan
een tussenweg worden bewandeld, in de vorm van informatieverzameling onder
wetsovertreders die, al dan niet tijdelijk, in ruste zijn. Daarbij valt te denken aan
gedetineerden, kroongetuigen, en ook aan personen die zich definitief uit het
misdaadmilieu hebben teruggetrokken. Deze drie methodieken hebben in het licht
van de voorliggende onderzoeksvragen specifieke voor- en nadelen, die navolgend
tegen het licht zullen worden gehouden.

1) Printaire iriformatiebronnen

Methoden om bij actieve criminelen informatie te verzamelen zijn met name binnen
de antropologie ontwikkeld. Deze methode staat bekend als de etnografische aanpak.
Een zuivere toepassing daarvan houdt in dat de onderzoeker, zo veel mogelijk op eigen
kracht, contacten legt met actieve leden van criminele netwerken.~' Deze werkwijze
heeft als belangrijk voordeel dat hij naar eigen inzicht en behoefte informatie kan
verzamelen, onafhankelijk dus van derden. Bovendien kan door middel van
etnografische studie vaak een diepgaand inzicht worden verkregen in de bredere sociale
of culturele context waarin bepaalde vormen van misdaad worden gepleegd. De
methode heeft echter ook enkele belangrijke nadelen.

Een eerste nadeel is de vele tijd die in de informatieverzameling moet worden
geïnvesteerd. Vertrouwensrelaties met actieve wetsovertreders moeten geleidelijk
worden opgebouwd, en dat proces vergt vaak meerdere jaren. Soms helpt het toeval
een handje, zoals in het geval van Patricia en Peter Adler.~'- Zij hadden in de jaren zestig
en zeventig een kennissenkring opgebouwd in een Amerikaanse stad, waaronder zich
ook een aantal handelaars in marihuana bevond.`'' Een deel daarvan maakte later
carrière in dedrugshandel en sommigen stapten over op de handel in cocaïne. Op basis
van de jarenlange vriendschappelijke relaties bleven zij echter bereid om de Adlers van
informatie te voorzien.

Zulke buitenkansen dienen zich echter maar zeer sporadisch aan. Een onderzoeker
die van nul af moet beginnen staat dus voor een zware taak. Die inspanning is nog
overzienbaar wanneer de illegale activiteiten zich in de relatieve openbaarheid afspelen,
en bijvoorbeeld op ontmoetingsplaatsen van de doelgroep contacten kunnen worden
gelegd. Zo kunnen naar verhouding tamelijk snel contacten worden gelegd met kleine
handelaars in verdovende middelen, met leden van overlastgevende en criminele

Er zijn overigens wel voorbeelden waarin contacten zijn gelegd met behulp van intermediairs, in casu
de advocatuur. Zie bijvoorbeeld D. Korf en H. Verbraeck (1993).
P. Adler l 1984), P. Adler en P. Adler ( 1985).
Hun buurman bleek bijvoorbeeld te handelen in verdovende middelen. P. Adler (1984).
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jeugdgroepen of inet voetbalvandalen.`'~ Het opbouwen van vertrouwensrelaties met
daadwerkelijke `misdaadondernemers' is daarentegen uiterst moeilijk. In Nederland
zijn daartoe sporadisch pogingen gedaan, met wisselend succes.

Het Nederlandse Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO), een onderdeel van
de Universiteit van Amsterdam, doet al sinds het begin van de jaren negentig periodiek
onderzoek naar druggebruik en -handel in Amsterdam. Daarbij is gaandeweg een
informantenbestand opgebouwd, waarin zich inmiddels ookenkele grotere drugshan-
delaren zouden bevinden.~' Termen als detailhandelaar, tussenhandelaar ofgroothan-
delaar zijn echter niet exact gedefinieerd. Een informant die door de ene onderzoeker
als groothandelaar wordt beschouwd, is in de ogen van een ander wellicht slechts een
middelmatige lokale dealer. De status van de informanten van het CEDRO kan,

vanwege de noodzaak van privacybescherming, niet worden vastgesteld.~~
Damián Zaitch paste de etnografische aanpak toe in een onderzoek naar de handel

in cocaïne in Nederland, door Colombiaanse groeperingen. Hij had enkele jaren nodig
om, via intermediairen uit de Colombiaanse immigrantengemeenschap, contacten
te leggen met actieve smokkelaars.~' Uiteindelijk was slechts een klein aantal
informanten daadwerkelijk diepgaand bij de handel betrokken.

Een tweede nadeel van de etnografische aanpak zijn de vaakgrote beperkingen aan
de rapportagemogelijkheden. De onderzoeker moet niet alleen zoals gebruikelijk de
anonimiteit van zijn bronnen beschermen, maar hij moet tevens voorkomen dat
opsporingsinstanties aanknopingspunten kunnen afleiden. Allerlei details kunnen dus
niet kunnen worden gerapporteerd en moeten somszelfs bewust (enigermate) worden
verdraaid. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om de lokatieswaar bepaalde gebeurtenissen
zich afspelen, elders te situeren, of bepaalde kenmerken van de betrokkenen te
veranderen.

De onderzoeker kan daarnaast echter het slachtoffer worden van zelfcensuur, een

probleem dat bekend staat als going native. Dit houdt in dat hij zich te veel met zijn

informanten gaat identificeren. Ook kunnen er als gevolg van de intensieve contacten
persoonlijke vriendschappen tot ontwikkeling komen. De afstandelijkheid en
objectiviteit van de rapportage kan daar echter onder lijden. De informanten zullen
een kritische toon, of het naar buiten brengen van zaken die hen in een negatief
daglicht stellen, immers al snel als `verraad' uitleggen. Om dit te voorkomen kan de

Zie F. van Gemert (1998), B. Beke, A. van Wijk en H. Ferwerda (2000) en E. van der Torre en
R. Spaaij (2003).
D. Korf is één van de onderzoekers die daarbij al sinds de jaren negentig betrokken is. CEDRO
publiceert onder andere een jaarlijkse drugmonitor en leverde ook een bijdrage aan Gruppo Abele
( 2003).
Zie bijvoorbeeld de kritiek van Peter Klerks daaromtrent op D. Korf en N. Verbraeck (1993). Zie:
P. Klerks (2000): p. 139.
D. 'Laitch ( 2001).
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onderzoeker zich dan ook meer restricties gaan opleggen dan vanuit wetenschappelijk
oogpunt verdedigbaar is.

In het licht van het onderhavige onderzoek is het belangrijkste nadeel van de
etnografische aanpak de relatief smalle informatiebasis. Ookwanneer langdurig wordt
geïnvesteerd in het contactennetwerk kan maar een klein aantal informanten worden
gevonden die daadwerkelijk diep in bepaalde illegale activiteiten geïnvolveerd zijn.
Degenen met wie gemakkelijker contacten kunnen worden opgebouwd, zijn daar
doorgaans niet, ofslechts zijdelings, bij betrokken. De methode leent zich dus niet erg
goed om inzicht te krijgen in dewerkwijze van uiteenlopende criminele groeperingen.
Dit laatste nadeel betekent dat de etnografische aanpak voor het onderhavige
onderzoek niet in aanmerking komt.

2) Secundaire informatiebronnen

Een onderzoeker kan in de tweede plaats aan de hand van secundaire bronnen
informatie verzamelen over complexe illegale activiteiten. Die gegevens kunnen in
principe voorhanden zijn bij tal van overheidsinstanties, en ook bij particuliere
organisaties. Het gaat daarbij enerzijds om materiekennis van de medewerkers en
anderzijds om schriftelijk vastgelegde informatie.

Om te beginnen beschikken de medewerkers van deze instanties over ervaringsken-
nis die niet schriftelijk is vastgelegd. Bijvoorbeeld politiemensen verzamelen tijdens
opsporingsonderzoeken niet alleen bewijsmateriaal, maar ze krijgen ook veel inzicht
in de sociale context waarin de subjecten zich bewegen. Ook de medewerkers van
allerlei andere instanties kunnen beschikken over voor criminologisch onderzoek
relevante wetenschap. Die kennis kan doorgaans worden aangeboord middels
interviews.

Schriftelijk vastgelegde informatie valt uiteen in diverse categorieën. In dit verband
zijn met name de opsporingsinstanties relevant als gegevensbron. Om te beginnen
maken de uiteenlopende opsporingsinstanties analyses of verslagen, op basis van
interne gegevens. De politie vervaardigt bijvoorbeeld cijfermatige overzichten en
criminaliteitsbeelden ten behoeve van de beleidsvorming en de vaststelling van de
opsporingsprioriteiten. Uie documenten zijn, voor zover openbaar, ontdaan van
informatie die de opsporingsbelangen of de privacy van de betrokkenen kunnen
schaden en kunnen dus zonder restricties worden gebruikt ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek.

In de tweede plaats wordt opsporingsonderzoek verricht. Zowel de wijze waarop
het onderzoek is uitgevoerd als de geconstateerde strafbare feiten worden schriftelijk
gerapporteerd in het zogeheten `rechtbankdossier.' Nadat het strafrechtelijke traject
is afgerond, kunnen deze dossiers als informatiebron worden benut. Ze bevatten op
dat moment geen opsporingsgevoelige informatie ( meer) en ook de verdachten hebben
kennis kunnen nemen van de inhoud. Uiteraard moet wel de privacy van degenen die
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in het dossier figureren, worden gewaarborgd, zodanig dat zij voor buitenstaanders
niet herkenbaar zijn.

Tot slot is bij de opsporingsinstanties ook andere schriftelijke informatie
voorhanden die voor criminologisch onderzoek relevant kan zijn. Te denken valt aan
interne projectplannen, journaals of voortgangsverslagen met betrekking tot
rechercheonderzoeken. Dat materiaal kan zeer relevante informatie bevatten, maar
wordt in de regel niet systematisch bewaard. Bovendien moet hier wel rekening worden
gehouden meteventuele opsporingsbelangen, aangezien dit materiaal niet openbaar,
tijdens een rechtszitting, is behandeld.

De informatie waarover met name het OM en de politie beschikken, is, althans
in de Nederlandse context, relatief toegankelijk voor wetenschappers. De reden is dat
in ons land, zeker sinds het midden van de jaren negentig, universiteiten en onder-
zoeksinstituten nauw betrokken zijn bij het maken van criminaliteitsbeeldanalyses
of onderzoeken naar specifieke misdaadfenomenen, vaak in opdracht van het
Ministerie van Justitie ofvan de onderscheiden politiediensten zelf. Wanneer dat voor
die onderzoeken nodig is, kan het College van Procureurs-Generaal, onder voorwaar-
den, inzage verlenen in rechtbankdossiers ofandere schriftelijke bronnen van de politie
en het OM. Bovendien kunnen de medewerkers van deze instanties toestemming
krijgen ook privacygevoelige informatie te delen met onderzoekers. Die zijn erop hun
beurt uiteraard toe gehouden deze zodanig in publicaties te verwerken dat de privacy
van de betrokkenen wordt gewaarborgd.

Naast dit belangrijke voordeel zijn er uiteraard ook nadelen. Een eerste bezwaar
is dat de gegevens uit secundaire bronnen niet ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek zijn verzameld. Debruikbaarheid vande informatie is dus sterk afhankelijk
van de vraagstelling en de informatiebehoefte van de onderzoeker. Bovendien is lang
niet over alle vormen van misdaad evenveel informatie voorhanden, bijvoorbeeld
omdat er nauwelijks opsporingsonderzoek naar wordt gedaan. Ook wanneer dat
onderzoek wel plaatsvindt, kan het informatiegehalte van de dossiers wisselend zijn.
Kortdurende onderzoeken geven bijvoorbeeld vaak maar een zeer beperkt beeld van
de samenstelling en werkwijze van een criminele groepering.

Het derde nadeel van secundaire bronnen is de mogelijke selectiviteit van de
informatie. De beschikbare gegevens zijn immers niet het resultaat van een weloverwo-
gen steekproeftrekking. Naar sommige vormen van misdaad wordt zoals al gezegd
niet of nauwelijks opsporingsonderzoek gedaan. Ook hebben crimínele samenwer-
kingsverbanden die hun activiteiten slecht verhullen, wellicht een grotere kans op een
confrontatie metopsporingsinstanties. En mogelijk selecteren politie en justitie bewust
op groepen die zich juist slecht afschermen. In hoeverre zijn die problemen aan de
orde?

Om te beginnen is het onmiskenbaar dat de autoriteiten niet tot in detail op de
hoogte zijn van alle criminaliteit die zich binnen hun jurisdictie afspeelt. Specifiek met
betrekking tot xtc-productie en -handel is dat probleem echter minder groot dan bij
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andere criminele fenomenen, zoals bijvoorbeeld de handel in vuurwapens. De reden
is uiteraard dat xtc-productie en -handel al sinds het midden van de jaren negentig
hoogop de agenda staat. Er is inmiddels zeer veel werk gemaakt van het bijeenbrengen
van allerlei ter zake doende informatie, met name door de USD. Bovendien is door
de Criminele Inlichtingeneenheden (CIE) veel geïnvesteerd in het opbouwen van een
netwerk van criminele informanten met betrekking tot xtc-productie en -handel.
Politiefunctionarissen schatten desgevraagd dat ongeveer negentig procent van alle
criminele groepen CIE-matig `inbeeld' is.~R Hoewel er altijd sprake zal zijn van groepen
waarover de politie geen gegevens heeft, is de informatielacune met betrekking tot xtc-
productie en -handel waarschijnlijk wel beperkter dan met betrekking tot andere
criminele fenomenen zou kunnen gelden.

De justitiële en politiële autoriteiten kunnen voorts selectief te werk gaan door
prioriteit te geven aan de groepen waartegen het gemakkelijkst bewijsmateriaal kan
worden verzameld. Politieke druk, scoringsdrifr of prestatieafspraken kunnen zulke
keuzes in theorie bevorderen. Voorts kan de politie de beleidsmatige prioriteiten ook
`sturen', omdat zij verantwoordelijk isvoor de informatie die daarvoor debasis vormt.
De mogelijkheid van strategisch gedrag wordt echter ingeperkt door een drietal checks
and balances.

I n de Nederlandse context wordt omte beginnen niet door één instantie ofpersoon
bepaald welke opsporingsonderzoeken worden verricht. Het OM maakt weliswaar
de uiteindelijke keuze, maar daar gaat overleg met het bestuur en de politie aan vooraf.
Bovendien zijn de bevoegdheden territoriaal verdeeld: op het niveau van de politieregio
kunnen de regionale `driehoeken' van bestuur, OM en politie tot op zekere hoogte
hun eigen prioriteiten bepalen.

ln de tweede plaats zijn de selectieprocedures voor concrete opsporingsonderzoe-
ken in de loop der tijd steeds verder geobjectiveerd. Aan de hand van scoringslijsten
wordt met name gekeken naar de zwaarte van de (maatschappelijke) problematiek
die een bepaalde criminele groepering veroorzaakt.

In de derde plaats bestaat, op het moment dat een onderzoek wordt voorgesteld,
vaak nog maar een rudimentair inzicht in de structuur en de werkwijze van het
bewuste criminele samenwerkingsverband.fiy Ofhet moeilijker dan wel gemakkelijker
zal zijn om bewijsmateriaal te verzamelen tegen de ene of tegen de andere groep, is
dan ook lang niet altijd van tevoren bekend.

Selectiviteit blijkt in de praktijk vooral te worden veroorzaakt door intern-
organisatorische problemen bij de politie, bij het vinden van het `juiste' uitvoerings-

Interview met analisten van de Nationale Rccherche, 16 maart 2005, pp basis van criminele
inlichtingen werd door de Nationale Recherrhe ( NR) geschat dat er in de periode 2003-2004 in totaal
309 criminele groepen actief waren met aan synthetische drugs gerelateerde illegale activiteiten.
'Lie bijvoorbeeld ook een opmerking van H. van de Bunt terzake. Tweede Kamer, vergaderjaar
1998-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 361.
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niveau voor specifieke opsporingsonderzoeken.'o De recherche is zodanig georgani-

seerd dat de onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden worden verdeeld

op basis van hun zwaarte. Soms blijkt die op voorhand onjuist te zijn ingeschat. Op

districtsniveatt merkt een rechercheteam dan dat het samenwerkingsverband dat men

onderzoekt, aanzienlijk omvangrijker is dan voorafwerd gedacht, ofdat de leden de

activiteiten zeer goed afschermen. Dit kan tot de conclusie leiden dat met de

beschikbare menskracht en middelen waarschijnlijk geen resultaat zal worden bereikt.
De consequentie is doorgaans dat het onderzoek wordt gestopt en overgedragen aan
een beter geëquipeerd rechercheteam. Dieoverdracht verloopt soms niet zonder haken
en ogen, waardoor het onderzoek langdurig stil kan komen te liggen, totdat er een
rechercheteam op het adequate niveau is gevonden dat de zaak wil `oppakken.'
Specifiek met betrekking tot xtc-productie en -handel is de druk op de politie en het

OM in de te onderzoeken periode echter groter geweest dan bij andere vormen van
georganiseerde criminaliteit. Het probleem speelde wel, maar waarschijnlijk minder
sterk dan gemiddeld. Een zekere selectiviteit bij de uitvoering van concrete opsporings-
onderzoeken is echter onvermijdelijk, zo volgt uit het voorgaande. Er is altijd een kans

dat bepaalde groepen zich zo effectiefweten te verhullen dat er totaal geen aanwijzin-

gen zijn voor hun bestaan. Selectiviteit kan eveneens het gevolg zijn van organisatori-

scheonvolkomenheden binnen de politie en het OM. Wanneer een onderzoekwordt

gebaseerd op secundaire bronnen, moet dus altijd met een betrouwbaarheidsmarge
worden gerekend.

3) (Ex-)gedetineerden nls inforrnatiebron

lnterviews met (ex-)gedetineerden zijn een derde veel toegepaste criminologische
onderzoeksmethode. In de literatuur kunnen daarvan in hoofdzaak drieverschillende
varianten worden aangetroffen. Allereerst kan bij kroongetuigen informatie worden
verzameld, ten tweede kunnen gesprekken met `gewone' gedetineerden worden
gevoerd en tot slot kunnen `gepensioneerde' wetsovertreders worden benaderd.

Om als bron in aanmerking komen moeten de betrokkenen (ooit) veroordeeld

of aangehouden zijn, of tenminste bij de buitenwereld bekend zijn. Ook hier is dus

sprake van een zekere selectiviteit. De misdadigers die met justitie in aanraking zijn

gekomen, ofdie zich zelfs openlijk in de pers presenteren, hoeven immers niet dezelfde

achtergrond en werkwijze te hebben als degenen die hun activiteiten wel altijd effectief

hebben verhuld. Daar staat tegenover dat de onderzoeker, wanneer de praktische
omstandigheden zich daar tenminste voor lenen, redelijk vrijuit met de informanten

Dit bleek met name in interviews die in het kader van eerdere criminaliteitsanalyses werden gehouden
met functionarissen van de recherche enlof CI6 van de politieregio's Brabant-Noord en Limburg-
Zuid.
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kan spreken en de vragen kan stellen die specifiek voor zijn onderzoek van belang
zijn.''

Kroongetuigen zijn voor de ontwikkeling van de criminologische theorievorming
van groot belang geweest. Met name wanneer zij uit het misdaadmilieu willen stappen,
en om die reden bereid zijn opening van zaken te geven, kunnen kroongetuigen een
uitstekende bron vormen. Theft of the Nation, de klassieke studie van Donald Cressey
naar de Italiaans-Atnerikaanse maffia in de Verenigde Staten, was bijvoorbeeld
grotendeels gebaseerd op het relaas van de rnafioso Joe Valachi, die in de jaren zestig
van de vorige eeuw als één van de eersten het gebod van zwijgzaamheid doorbrak.''
Itl de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben ook Italiaanse wetenschap-
pers in ruime mate gebruik kunnen maken van de verhalen van pentiti." In Italië
hebben in de afgelopen decennia tientallen kroongetuigen verklaringen afgelegd, en
dat materiaal vormde voor onderzoekers als bijvoorbeeld PinoArlacchi en Letizia Paoli
een rijke informatiebron. Ook de Nederlander Frank Bovenkerk kon één van deze
spijtoptanten, de Nederlandse Bettien Martens, uitgebreid interviewen. Zij was in Italië
preventief gedetineerd, in afwachting van opname in een getuigenbeschermingspro-
gramma.'~

Kroongetuigeverklaringen kunnen ook een rol spelen in Nederlandse strafdossiers.
Ondergetekende kon een belangrijk deel van een beschrijving van de werkwijze van
een internationaal opererend crimineel samenwerkingsverband, dat zich onder andere
bezighield met drugsproductie en -handel, baseren op een meer dan driehonderd
pagina's tellende verklaring van een Duitse kroongetuige, die deel uitmaakte van het
Nederlandse dossier."

Het belangrijkste nadeel van het gebruik van kroongetuigen als informatiebron,
is dat vaak maar een enkele informant beschikbaar is. Die hoeft bovendien nietvolledig
op de hoogte te zijn van alle activiteiten van het criminele samenwerkingsverband,
bijvoorbeeld omdat hij daarin maar een ondergeschikte positie innam. Dat gold
bijvoorbeeld voor Valachi, die slechts een hulpkracht binnen één van de Amerikaanse
maffiafamilies was. Cressey kreeg dan ook veel kritiek omdat andere criminologen
de beelden die zijn informant had geschetst, of zijn interpretatie daarvan, niet
herkenden. Slechts een enkele keer is de informatiebasis breder. Zo konden de
Italiaanse maffia-onderzoekers beschikken over een groot aantal verklaringen van
spijtoptanten.'~ In de Nederlandse context is van zo'n bestand echter geen sprake.

74
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Ethnografische onderzoekers zu(len echter tegenwerpen dat iemand die gedetineerd is zich anders
zal gedragen en uitspreken dan wanneer hij buiten de gevangenismuren zou ziin geïnterviewd.
D. Cressey (1969).
L. Paoli (2003).
F. Bovenkerk (1995).
A. Spapens ( 2002): p. 73-92. Deze zaak is ook ten behoeve van de onderhavige studie gebruikt. Zie
bijlage 2, casus 7.
De wetenschappelijke discussie gaat hier vooral over de interpretatie van het vele materiaal dat
beschikbaar is. Zie daarover bíjvoorbeeld L. Paoli (2003).
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Kroongetuigeverklaringen met betrekking tot xtc-productie en -handel zijn, voor zover
daarin inzicht kon worden verkregen, slechts een beperkt aantal malen afgelegd.
Bovendien waren ze uit het buitenland (Duitsland, Verenigde Staten) afkomstig en
betroffen ze personen die met Nederlanders zaken hadden gedaan.

Het interviewen van `gewone' gedetineerden is de volgende denkbare methode van
informatieverzameling. Ook deze methode wordt in het internationale criminologische
onderzoek regelmatig toegepast." Nederlandse onderzoekers interviewden bijvoor-
beeld gedetineerden om inzicht te krijgen in deachtergronden van vuurwapendelicten
en de handel in cocaïne.'R Ook werden, zoals reeds genoemd, gedetineerde Nederlandse
xtc-smokkelaars geïnterviewd in gevangenissen in deVerenigde Staten en Duitsland.i9

Deze methode heeft het voordeel dat vrij eenvoudig een selectie kan worden
gemaakt uit het potentiële informantenbestand, en deze personen kunnen ook zonder
veel moeite worden benaderd met een verzoek om mee te werken aan een interview.

Van de gedetineerden is immers bekend voor welke strafbare feiten zij zijn veroordeeld
en waar zij zich bevinden. Er zijn echter ook enkele belangrijke nadelen.

Een eerste nadeel is de sterk wisselende respons. Soms is die bijzonder laag, in de
orde van tien procent."" Soms worden echter scores van ongeveer vijftig procent
behaald."'

Het tweede nadeel van interviews met gedetineerden is het sterk uiteenlopende
informatiegehalte van de gesprekken. Maar een klein deel van de gesprekspartners is
bereid om (redelijk) vrijuit te praten over allerlei aspecten van de illegale activiteiten.
Vaak is men echter op uiteenlopende punten terughoudend. Over het optreden van
de justitiële en politiële autoriteiten en de bewijsvoering hebben de gedetineerden

AO

Voorbeelden van internationaal onderzoek zijn: P. Reuter en J. Haaga (1989), N. Dorn, L. Oette en
S. White (1989), G. Pearson en D. Hobbs (2001), M. Layne, A Bruen, P. lohnson e.a. (2001) en M.
Layne, S. Decker, M. Townshend en C. Chester, (2002). Deze studies hebben overigens alle betrekking
op de smokkel van verdovende middelen of de handel daarin.
A. Spapens en M. Bruinsma (2002) en N. Maalsté, P. Nijmeijer en M. Scholtes (2002) deden
onderzoek naar vuurwapenhandel, D. Gruter en D. van de Mheen ( 2005) verrichten onderr.oek naar
cocaïnehandel.
H. van de Bunt, D. Kunst en D. Siegel (2003).
P. Gruter en D. van de Mheen (2005).
N. Maalsté, P. Nijmeijer en M. Scholtes (2002) en P. Gruter en D. van de Mheen (2005) maakten
voorafeen selectie van interviewpartners, op basis van politiegegevens. Dit had als voordeel dat vooraf
al (ongeveer) bekend was welke informatie de betrokkene zou kunnen verschaffen. Daar stond
tegenoverdat het de nodige moeite koste om het interview praktisch te regelen ( toestemming, tijdstip,
enz. ). Bovendien bleken de beoogde gesprekspartners nogal eens wispelturig te zijn en op het laatste
moment alsnog te weigeren mee te werken. A. Spapens en M. Bruinsma ( 2002 ) selecteerden aan de

hand van de administratie van één penitentiaire inriihtinggedetineerden die voorvuurwapengerela-
teerde delicten waren veroordeeld. Dat leverde enkele tientallen kandidaten op. Zij werden vervolgens

sch riftel ijk gevraagd om medewerking, waarop ongeveer de helft positief reageerde. Met hen werden

gesprekken gevoerd. Het bleek voor één interviewer mogelijk om zo'n vijf gesprekken per dag te

voeren. Het voordeel was dat voor een zekere reserve kon worden gezorgd. Wanneer iemand op de

dag zelf opeens geen zin of geen tijd had, kon eemoudig de volgende respondent worden opgeroepen.
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doorgaans een uitgesproken ( negatief) oordeel, en daarover zijn zij zonder meer bereid
van gedachten te wisselen. Dat geldt echter niet altijd voor de illegale activiteiten
waarvoor ze zijn veroordeeld. Sommigen houden vol onschuldig te zijn en kunnen
derhalve, om consequent te blijven, ook geen nadere informatie verstrekken."' Anderen
willen wel antwoord geven op algemene vragen, bijvoorbeeld over hun eigen
achtergrond, maar niet praten over de strafzaak. Weer anderen speelden een zeer
ondergeschikte rol in het criminele samenwerkingsverband, en kunnen derhalve amper
details verstrekken. Op voorhand valt nauwelijks in te schatten welke respondenten
bereid zijn openheid van zaken te geven. Er moeten dus verhoudingsgewijs veel
nutteloze gesprekken worden gevoerd.

Een laatste nadeel van interviews met gedetineerden is het feit dat de methode zich
minder goed leent om systematisch ingewikkelde illegale activiteiten tot in detail te
reconstrueren. Enerzijds is de beschikbare tijd daarvoor te kort en anderzijds hebben
de betrokkenen niet altijd zicht op alle onderdelen van de activiteiten van het criminele
samenwerkingsverband."' Interviews met gedetineerden leveren dan ook met name
bruikbare informatie op over specifieke details van criminele bedrijfsprocessen en over
de sociale achtergronden van de personen in kwestie."4

De conclusie is derhalve dat ook interviews met gedetineerden voor het onderhavi-
ge empirische onderzoek geen bruikbare invalshoek zijn. Op onderdelen kunnen zulke
gesprekken weliswaar aanwllende informatie opleveren, maar daarvoor is een
zodanige extra inspanning nodig dat daarvan wordt afgezien. Echter, in het kader van
eerdere projecten waarbij ondergetekende betrokken is geweest, zijn gesprekken
met gedetineerden gevoerd die zich (tevens) met xtc-productie en -handel bezig-
hielden. Van de kennis die deze gesprekken opleverde, is ook in het onderhavige
onderzoek gebruik gemaaktR'

Tot slot kunnen, naast kroongetuigen en gedetineerden, ook criminelen `in ruste'
als informatiebron worden gebruikt. In de praktijk resulteert die aanpak vooral in
(journalistieke) biografieën. Soms worden dezedoor de ex-misdadiger zelf vervaardigd,
al dan niet met hulp van een ghostwriter."fi Daarnaast hebben echter ook wetenschap-

82

ea
D. Korf en H. Verbraeck (1993): p. ~3, P. Gruter en D. van de Mheen (2005): p. 27.
Langdurige of herhaalde interviews wekken bovendien het wantrouwen van de overige gedetineerden
ten opzichte van de gesprekspartner. fn de gevangenis is sprake van grote sociale controle.
Dit bleek bijvoorbeeld tijdens een aantal gesprekken dat in 2004 werd gevoerd met gedetineerden
over xtc-productie en -handel. lleze gesprekken ( l0) werden op S april 2004 gevoerd in het kader
van een voorgenomen Criminaliteitsbeeldanalyse Synthetische Drugs 2002-2003 ( niet gepubliceerd).
Zie noot 84. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met gedetineerden ten behoeve van A. Spapens
en M. Bruinsma (2002a), en met aangehouden verdachten ten behoeve van S. Bogaerts, A. Spapens
en M. Bruinsma (2003). Deze beide laatstgenoemde onderzoeken hadden niet specifiek betrekking
op xtc-productie en -handel, maar bij toeval werd wel gesproken met een aantal personen die daar
direct bij betrokken waren.
Voorbeelden in de Nederlandse context zijn: B. Middelburg (1992), M. Haenen en H. Buddingh
(1994), B. Middelburg (2000) en M. Husken (2001). Een voorbeeld van een biografie met behulp
van journalistieke ondersteuning is S. Brown m.m.v. P. Stuivenberg (2001).

24 Intersentia



1. Algemene inleiding

pers diverse biografieën vervaardigd van bij het grote publiek bekende ofonbekende
(ex-)wetsovertreders. In Nederland kan het boek La Bella Bettien, geschreven door
Frank Bovenkerk, als zodanig worden beschouwd. In Italië heefr Pino Arlacchi diverse
biografieën over bekende mafiosi geschreven."'

Biografieën worden doorgaans gebaseerd op gesprekken met de persoon die het
onderwerp van het boek is. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betrokkene
reeds is overleden, kan een beroep worden gedaan op informatie uit diens (criminele)
omgeving.~~ De publicaties schetsen vooral het levensverhaal van de betrokkene, maar
bevatten maar weinig details over de concrete uitvoering van de illegale activiteiten.Rv
Ook benadrukt de biograaf, zeker wanneer de betrokkene nog in leven is, zelden de
meer onaangename kanten van diens gedrag.9~ Voor het onderhavige onderzoek is
deze methode weerom ongeschikt, omdat ze slechts informatie over een beperkt aantal
personen ofcriminele groepen oplevert.

De voor- en nadelenvan de verschillende informatiebronnen die in deze paragraaf
werden geschetst, leiden tot de conclusie dat secundaire bronnen voor het onderhavige
empirische onderzoek het meest geschikt zijn. Alleen die bronnen leveren de
noodzakelijke gegevens op over meerdere uiteenlopende criminele samenwerkingsver-
banden.

1.3.2. ONDERZOEK NAAR DE OPSPORING

De tweede pijler van het empirische onderzoek, naast de werkwijze van de criminele
samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met xtc-productie en -handel, is
informatie over de uitvoering van de opsporing. Daarbij gaat het enerzijds om de
beleidskaders die daarvoor tussen 1996 en 2004 zijn gecreëerd en anderzijds om de
methoden die bij de opsporing van xtc-productie en -handel concreet zijn toegepast.

1) Beleidskaders

De beleidskaders voor de opsporing zijn grotendeels vastgelegd in openbare documen-
ten. Aangezien deze kaders in Nederland op diverse niveaus worden bepaald, is deze
informatie echter wel over tal van plaatsen en instanties verspreid.

R;
88
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P. Arlacchi (1993, 1994 ).
Zie biivoorbeeld B. Middelburg (1992) of M. Husken (2004).
Doorgaans proberen de betrokkenen zich te presenteren als succesvolle ondernemers die toevallig
handelen in een product dat illegaal is. Zie bijvoorbeeld B. Middelburg (2000) en M. Husken (2001).
Soms gebeurt dit weL Zo ontstond enige commotie naar aanleiding van het boek The Godmother
( B. Middelburg, 2000), omdat daarin door de hoofdpersoon werd toegegeven dat zij betrokken was
geweest bij enkele nooit opgeloste liquidaties. Dit leidde echter niet tot nader strafrechtelijk
onderzoek.
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De wettelijke kaders voor de opsporing en de centrale prioriteiten worden op
landelijk niveau vastgesteld, en datzelfde geldt voor personele uitbreidingen bij de
opsporingsinstanties. Op regionaal niveau kunnen het bestuur, het Openbaar
Ministerie (OM ) en de politie aanpassingen plegen in deorganisatie van de recherche-
functie en, rekening houdend met de landelijke kaders, bepalen welke criminaliteits-
problemen met voorrang moeten worden aangepakt.

De landelijke beleidskaders zijn vastgelegd in openbare documenten. De discussie
hierover in het parlement, die vervat is in de Kamerstukken van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal en de Handelingen, vormen een belangrijke informatie-
bron. Door het OM en de politieworden eveneens op landelijk niveau beleidsplannen
en jaarplannen geformuleerd, en de uitvoering daarvan wordt verantwoord in
jaarverslagen. Deze bronnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek eenvoudig
toegankelijk. Datzelfde geldt voor de beleidsprogramma's en jaarverslagen die door
de andere landelijke opsporingsinstanties openbaar zijn gemaakt. Tot slot kunnen ook
mediaberichten inzicht bieden in beleidsmatige ontwikkelingen.

De politie is, in tegenstelling tot de KMAR, de douane en de BOD'en, territoriaal
verdeeld in vijfentwintig politieregio's. Deze hebben de status van een zelfstandig
bestuursorgaan. Debeleidsmatige aansturing van de regiokorpsen is deverantwoorde-
lijkheid van de regionale `driehoek', waarin het bestuur, in de persoon van de
burgemeester van de grootste gemeente in de regio, het OM, in de persoon van de
Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement waarin de politieregio valt, en de
politie, in de persoon van de Korpschef, zitting hebben.

De hoofdlijnen van het regionale opsporingsbeleid kunnen eveneens worden
bestudeerd aan de hand van regionale ofarrondissementele jaarplannen en jaarversla-
gen. Deze bieden meestal echter geen gedetailleerd inzicht in de organisatie van de
recherchefunctie en de concreet uitgevoerde opsporingsonderzoeken. Hiervoor moet
een beroep worden gedaan op de jaarplannen en -verslagen van afzonderlijke diensten,
zoals de divisie recherche, ofsubregionale eenheden, zoals de politiedistricten. Met
name de laatstgenoemde documenten worden doorgaans niet langdurig bewaard en
zijn dus niet eenvoudig te traceren.

Voor het onderhavige onderzoek zijn naast de politieregio's ookde bovenregionale
opsporingseenheden van belang. Het gaat daarbij om de kernteams en de USD, en
vanaf 2004 om de Nationale Recherche en de Bovenregionale Recherche (NR en BR).
Om inzicht te krijgen in het beleid met betrekking tot de kernteams en de USD kan,
naast van de reeds genoemde informatiebronnen, ook gebruik worden gemaakt van
de uitkomsten van diverse evaluatiestudies. De kernteams waren zowel in 1998 als in
2002 onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De USD is in 2000 geëvalueerd.`"

De evaluaties van de kernteams zijn neergelegd in W. Gooren, G. Lensvelt, I. Mayer e.a. ( 1998) en
in Y. Klerks, C in 't Velt, A. van Wijk e.a. (2002). 1. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000)
evalueerden de USD.
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En in 2003 en 2005 zijn tussenevaluaties van het beleidsprogramma `Samenspannen
tegen XTC' gepubliceerd.v'̀

2) Uitvoering van het opsporingsor2derzoek

Meer nog dan de beleidskaders is dewijze waarop de opsporingsonderzoeken feitelijk
worden uitgevoerd, voor de onderhavige studie van belang. Er mag immers worden
verwacht dat criminele samenwerkingsverbanden, markten of netwerken, metname
reageren op de voor hen `voelbare' activiteiten van de overheid, en minder op de
abstractere beleidskaders die deze mogelijk maken.

Hoe de concrete opsporingsonderzoeken zijn uitgevoerd, kan eerst en vooral
worden onderzocht aan de hand van de dossiers van afgesloten opsporingsonderzoe-
ken. Daarin moeten het OM, de politie en de eventuele andere betrokken overheids-
instanties immers verantwoorden hoe zij het bewijsmateriaal hebben verzameld, en
welke bevoegdheden daarvoor zijn gebruikt. De zaakdossiers staan dus centraal, naast
bijvoorbeeld journaals en projectplannen waarin de voortgang van het onderzoek,
respectievelijk tactische keuzes, worden beschreven. Zo nodig kunnen aanvullende
gesprekken worden gevoerd met functionarissen die bij de uitvoering van het
opsporingsonderzoek een rol hebben gespeeld. Ook openbare rechterlijke uitspraken
kunnen inzicht geven in de gebruikte opsporingsmethoden, wanneer daarover in de
rechtszaak discussie is geweest. Tot slot kunnen ook hier publicaties in de media
aanvullende empirische gegevens opleveren.

1.4. BESPREKING VAN HET BRONNENMATERIAAL

Hiervoor is beschreven welke onderzoeksmethode en informatiebronnen voor het
empirische onderzoek zijn gekozen. Navolgend wordt ingegaan op de wijze waarop
de informatiebronnen concreet zijn gebruikt. Het ging daarbij om vijf soorten
bronnen. Eerst en vooral zijn dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken
verzameld en bestudeerd.y' Openbare beleidsdocumenten vormden de tweede
belangrijke informatiebron. In de derde plaats is een beroep gedaan op openbare
rechterlijke uitspraken, met de nadruk op zaken waarin synthetische drugs een rol
speelden. Ten vierde zijn gesprekken gevoerd met functionarissen van opsporings-
instanties. Daarbij ging het om personen die uitvoerend of beleidsmatig bij de
bestrijding van xtc-productie en -handel betrokken zijn geweest, en dat deels nog altijd

Zie voor deze nota: Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14. De tussenevaluaties van
dit beleidsprogramma zijn gepubliceerd in J. Snippe J., A. Kruize en B. Bieleman (2003 ) en in R. Neve,
M. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (2005). In 2007 zal naar verwachting de eindevaluatie van dit
beleidsprogramma verschijnen.
Zie bijlage 2.
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zijn. Tot slot is gebruik gemaakt van openbare mediaberichten. Dit betrof vooral
publicaties uit de schrijvende pers, evenals persberichten die doorde opsporingsinstan-
ties zelf, op het internet, werden gepubliceerd.

1) Dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken

Informatie uit dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken vormde de kern van
het empirische onderzoek. Het begrip `opsporingsonderzoek' is hier gedefinieerd als
een rechercheonderzoek dat als zodanig is aangemeld in het MRO-systeem (Meldings-
systeem Recherche Onderzoeken) en waaraan, als uitvloeisel daarvan, een codenaam
werd toegekend.

In totaal zijn 48 verschillende zaakdossiers, ofonderdelen daarvan, bestudeerd,
met toestemming van het Ministerie van Justitie. Aangezien deze dossiers in veel
gevallen met elkaar in verband stonden - ze betroffen bijvoorbeeld deelonderzoeken
naar dezelfde criminele groepering-zijn ze `vertaald' in 27 samenhangende casussen.
Daarvan zijn korte samenvattingen weergegeven in bijlage 2. Soms bestaat een casus
dus uit één omvangrijk opsporingsonderzoek, en soms uitmeerdere zaakdossiers van
onderling verbonden kleinere onderzoeken.

Uiteraard was het ondoenbaar om de dossiers van alle opsporingsonderzoeken
die tussen 1996 en 2004 in Nederland werden uitgevoerd, bijeen te brengen en te
bestuderen. Er is dan ook een nadere selectie gemaakt uit het totale bestand van
potentieel interessante zaken.

In de eerste plaats is de inhoud van de dossiers als selectiecriterium genomen.
Onder codenamen gaan in depraktijk onderzoeken van zeer verschillende snit schuil.
Het kan een project betreffen van drie jaar, waarin een grootschalig crimineel
samenwerkingsverband voor de rechter is gebracht, maar ook een onderzoek van
slechts enkele dagen, dat bijvoorbeeld betrekking had op de ontmanteling van een xtc-
laboratorium. Soms ook worden codenamen toegekend aan opsporingsonderzoeken
die in de praktijk helemaal nooit van de grond komen. En ook worden aparte namen
toegekend aan kleinere onderzoeken die deel uitmaken van een groter geheel. Op
voorhand diende dus te worden bekeken welke zaken interessant waren en voldoende
diepgang hadden.

Medewerkers van de Nationale Recherche (NR) konden veel relevante informatie
aandragen over afgesloten opsporingsonderzoeken. De NR Unit-Zuid beschikte
bijvoorbeeld over overzichten van projecten die tussen 2001 en 2004 door de
uiteenlopende opsporingsinstanties werden uitgevoerd. In overleg met functionarissen
van de NR is nagegaan welke daarvan het meest informatief waren. Criteria daarvoor
waren ook de specifieke werkwijze of de afschermingsmethoden van het criminele
samenwerkingsverband, ofde innovatieve toepassing van opsporingsmethoden en
-technieken door het opsporingsteam. Bovendien hoefde niet helemaal vanaf een
nulpunt te worden gestart. In het kader van andere onderzoeksprojecten waren door
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ondergetekende reeds een vijftiental dossiers van opsporingsonderzoeken naar xtc-
productie en -handel bestudeerd, evenals enkele tientallen omvangrijkere rechtshulp-
verzoeken die betrekking hadden op synthetische drugs.~~ Van de netwerkcontacten
binnen de politie die tijdens deze projecten tot stand zijn gekomen, is tevens gebruik
gemaakt om andere relevante dossiers op het spoor te komen.

Vanwege de inspanning die de uitvoering van het empirische onderzoek naar
verwachting zou gaan vergen, is deze reeds op voorhand ingeperkt tot een overzienbaar
aantal instanties en lokaties. De meer grootschalige opsporingsonderzoeken naar xtc-
productie en -handel in Nederland werden, zo bleek uit de voornoemde overzichten
van de NR, uitgevoerd door de politie, de FIOD-ECD en de KMAR. De politie nam
echter verreweg het grootste aantal onderzoeken voor zijn rekening, dat wil zeggen:
meer dan negentig procent. Om die reden zijn de onderzoeken van de FIOD-ECD,
althans voor zover die buiten de kaders van de USD werden uitgevoerd, en van de
KMAR buiten beschouwing gelaten.9'

De regionale en de bovenregionale rechercheteams voerden, binnen depolitie, de
meest grootschalige opsporingsonderzoeken uit. In principe kwamen dus alle
vijfentwintig politieregio's in aanmerking om onderzoek te doen, en daar bovenop
nogde NR en de Bovenregionale Recherche ( BR), die eveneens over meerdere lokaties
in Nederland gedeconcentreerd zijn. Het was praktisch gesproken onmogelijk om op
al die plaatsen informatie te verzamelen. Het onderzoek moet immers overal
afzonderlijk worden geïntroduceerd, de relevante dossiers moeten worden opgezocht
in het archief, er dient een werkplek te worden geregeld enz. Ook reistijden vormen
een factor van betekenis, aangezien de feitelijke bestudering van de zaakdossiers,
afhankelijk van de omvang, vaak enkele dagen of zelfs weken vergt. Het empirisch
onderzoek is om die redenen dan ook ingeperkt tot de politie in Zuid-Nederland. De
onderzochte zaakdossiers hadden derhalve betrekking op de politieregio's Brabant-
Noord, Brabant Zuid-Oost, Midden- en West-Brabant, Limburg-Noord, Limburg-
Zuid en Zeeland, alsmede op de NR Unit-Zuid, met inbegrip van het Kernteam "Luid-
Nederland en de USD die daarin zijn opgegaan, en de Bovenregionale Recherche Zuid-
Nederland (BRZN), die in 2003 van start is gegaan.

Aangezien, in het onderzochte tijdvak, bij de xtc-productie en -handel voor een
niet onbelangrijk deel criminele samenwerkingsverbanden uit Zuid-Nederland
betrokken waren, leverde deze keuze een ruim voldoende aanbod van relevante

Het betrof onderzoeken naar de politiële en justitiële samenwerking in Europese grensregio's (M.
den Boer en A. Spapens, 2002), naar de afhandeling van inkomend rechtshulpverkeer in Nederland
(C. Fijnaut, A. Spapens en D. van Daele, 2005) en naar criminaliteit en rechtshandhaving in de
Euregio Maas-Rijn (A. Spapens en C. Fijnaut, 2005). Tot slot was ondergetekende betrokken bij
onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van xtc-productie en -handel vanuit Nederland naar het
buitenland, in opdracht van het Kernteam Zuid-NederlandlUnit Synthetische Drugs (niet
gepubliceerdl.
Binnen de USD waren medewerkers van de ECD gedetacheerd.
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zaakdossiers op. De 48 bestudeerde dossiers omvatten naar schatting zo'n tien procent
van het totale aantal opsporingsonderzoeken dat in het tijdvak van 1996 tot en met
2004 in Zuid-Nederland is uitgevoerd.

De geselecteerde dossiers zijn systematisch bestudeerd aan de hand van een
onderzoeksprotocoL Dat protocol is gebaseerd op de aandachtspuntenlijst die door
Kleemans e.a. (1998, 2002) werd ontwikkeld ten behoeve van de monitor `georgani-
seerde criminaliteit in Nederland,' maar aangepast aan de informatiebehoefte in het
onderhavige onderzoek.y`' [n bijlage 3 is het protocol weergegeven.

2) Beleidsdocuntentert

Beleidsdocumenten vormden de tweede belangrijke informatiebron voor het
empirische onderzoek. Om te beginnen zijn de veranderingen in wet- en regelgeving
en ingrepen in het beheer en de organisatie van de opsporing op nationaal niveau in
kaart gebracht. Daartoe zijn de relevante Kamerstukken en Handelingen van de Eerste
en Tweede Kamer, vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld, evenals publicaties
in het Staatsblad, verzameld en bestudeerd.

De voornoemde documenten zijn, vanaf het vergaderjaar 1995, via het internet
raadpleegbaar.H' De relevante documenten kunnen met behulp van een zoeksysteem
worden opgezocht. In dit geval zijn de woorden `xtc', `MDMA', `PMK', `synthetische
drugs' en `opsporing' als steekwoorden gehanteerd. Deze exercitie leverde ruim
vijthonderd verschillende publicaties op, die uiteraard niet allemaal even relevant
waren voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. De documenten die betrekking
hadden op de gezondheidseffecten van synthetische drugs, zijn in hun geheel buiten
beschouwing gelaten.

In de tweede plaats zijn zo veel mogelijk jaarplannen en -verslagen verzameld van
de verschillende overheidsinstanties die bij de opsporing van xtc-productie en -handel
een hoofdrol spelen ofspeelden. Op landelijk niveau ging het daarbij om het OM, de
politie, de FIOU-ECD, de douane en de KMAR. Daarnaast zijn de jaarverslagen van
het KTZ en de USD en van de zes politieregio's in Zuid-Nederland zo veel mogelijk
hijeen gebracht. Jaarplannen en -verslagen van de recherchediensten bleken helaas
slechts mondjesmaat beschikbaar. Tot slot kon gebruik worden gemaakt van diverse
criminaliteitsbeeldanalyses die met betrekking tot synthetische drugs zijn vervaardigd.

Zie F. Kleemans, F.. van den Berg en H. van de Bunt (199R). Dat protocol is overigens weer een
doorontwikkeling van de aandachtspuntenlijst die door de onderzoeksgroep Fijnaut is ontwikkeld.
via: httpa~www.overheid.nl
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3) Openbnre rechterlijke uitspraken

Openbare rechterlijke uitspraken waren de derde belangrijke empirische informatie-
bron. Deze uitspraken worden gepubliceerd vanwege de jurisprudentie die erin vervat

is en ze zijn derhalve niet direct voor criminologisch onderzoek bedoeld. Desondanks

kan er op onderdelen toch belangwekkende informatie aan worden ontleend. Ze
bevatten, ter onderbouwing van het vonnis, bijvoorbeeld regelmatig (beknopte)

beschrijvingen van de illegale activiteiten van de leden van criminele samenwerkings-

verbanden en soms zelfs concrete details uit de zaakdossiers, zoalsbijvoorbeeld citaten
uit telefoontaps.

De toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken is sinds enkele jaren eveneens sterk
vergroot omdat ze via het internet kimnen worden geraadpleegd.y~ Ook de uitspraken-
databank bevat een zoekmachine waarmee op tekst in de uitspraken kan worden
gezocht.yy De steekwoorden `xtc', `MDMA' en `synthetische' [drugsJ leverden enkele
honderden uitspraken op. Een deel daarvan had rechtstreeks betrekking op de
zaakdossiers die ten behoeve van het empirisch onderzoek geselecteerd waren. In de
bibliografie is daarvan een overzicht opgenomen.

4) Interviews

Materiedeskundigen waren de vierde bron van informatie. Daarbij ging het enerzijds

om politiefunctionarissen en medewerkers van andere opsporingsinstanties en

anderzijds om gedetineerden die bij xtc-productie en -handel betrokken waren
geweest. Om te beginnen zijn gesprekken gevoerd met negen functionarissen die nauw

betrokken waren bij de opsporing van xtc-productie en -handel, ofdat nog altijd zijn.

Deze gesprekken hadden deels tot doel om een eerste inzicht te krijgen in de relevante
ontwikkelingen in de uitvoering van opsporingsonderzoeken en in de werkwijze van
criminele samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn in maart 2006 de onderzoeksresul-
taten voorgelegd aan enkele ervaringsdeskundigen. Deze gesprekken hadden vooral
een toetsend karakter. Tot slot is ook, zij het zeer spaarzaam, gebruik gemaakt van
informatie uit interviews met een viertal gedetineerden. Die gesprekken zijn, zoals al
werd vermeld, reeds tussen 2002 en 2004 in het kader van andere projecten gevoerd.

5) Medinberichten

Media- en persberichten vormden de laatste empirische informatiebron. In de kranten
verschijnen regelmatig artikelen met specifieke vormen van misdaad als onderwerp.
Via het archief I,exis~Nexis kunnen die mediaberichten eenvoudig, weerom met behulp

9A

v~
Via: ht[palwww.rechtspraak.nl.
Helaas kan slechts op één woord of woorddeel tegelijkertijd worden gezocht.

[ntersentia 3 I



[nteractie tussen criminaliteit en opsporing

van een zoekmachine, worden teruggevonden. Ook hier leverden de steekwoorden
xtc of synthetische drugs vele publicaties op die voor het onderzoek relevante
informatie bevatten.

Uiteraard geven mediaberichten geen totaalbeeld van de activiteiten van de
criminele samenwerkingsverbanden. De informatie over daders en delicten is om
privacyredenen ook niet altijd even gedetailleerd. Daar staat echter tegenover dat in
de media vrijwel altijd wordt bericht over omvangrijkere zaken ofgrote inbeslagnames.
Diverse documenten sloegen op de geselecteerde zaakdossiers en leverden soms
aanvullende gegevens op, bijvoorbeeld over de uiteindelijke strafmaten. De mediabe-
richten gaven echter vooral een goed beeld van de onderwerpen die maatschappelijk
en beleidsmatig, of bij de opsporingsinstanties, in bepaalde perioden hoog op de
agenda stonden. Omdat deze berichten openbaar zijn, kan er ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek bovendien vrijelijk uit worden geput en geciteerd.

1.5. BESLUIT

In dit eerste hoofdstuk zijn de achtergronden van deze studie en de onderzoeksvragen
geschetst, en is uiteengezet welke onderzoeksmethode voor het empirische deel van
het onderzoek wordt gekozen.

Dedirecte aanleiding tot het onderzoek is het grote aanpassings- enlof incasserings-
vermogen dat, als reactie op opsporingsactiviteiten van de overheid, aan ( de leden van)
criminele samenwerkingsverbanden wordt toegedicht. Het wetenschappelijke inzicht
in de aard van deze wisselwerking beperkt zich thans echter grotendeels tot de
kleinhandel in verdovende middelen en de internationale smokkel van deze goederen.
Een empirisch gefundeerd antwoord op de vraag hoe criminele samenwerkingsverban-
den, organisaties of netwerken reageren op overheidsinterventies, is derhalve niet
voorhanden. Wel kan uit de literatuur een viertal hypothesen worden afgeleid
betreffende het verloop van dit veronderstelde interactieproces.

Een eerste theoretische stroming binnen de criminologie stelt dat de uitvoering
van complexe illegale activiteiten het werk is van bestendige criminele organisaties,
die functioneel en hiërarchisch gestructureerd zijn. De veronderstelling is dat die
organisaties zich voortdurend aanpassen aan intensievere ofverbeterde opsporing door
de overheid, en aldus kunnen blijven voortbestaan. De criminele groepering wordt
dus als een bijzonder effectieve lerende organisatie gezien. Op basis van empirische
onderzoeken blijkt tevens dat criminele groeperingen, wanneer de opsporingsdruk
toeneemt, het criminele bedrijfsproces in meer stappen verdelen, waardoor de overheid
meer moeite moet doen om bewijsmateriaal te verzamelen.

In de tweede plaats wordt, vanuit een economische invalshoek, een misdaadmarkt
verondersteld, waarop een complex van allerlei grotere en kleinere criminele groepen
actief is. Die hanteren verschillende werkwijzen en gebruiken uiteenlopende
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afschermingsmethoden. De ene groep is daardoor resistenter tegen overheidsinterven-

ties dan de andere. De groepen die het minst aangepast zijn, zullen uiteindelijk van

het toneel verdwijnen. De resterende groepen, de fittest, kunnen daarna een groter
marktaandeel verwerven. Het is ook mogelijk dat de opengevallen plaatsen worden
ingenomen door nieuwe groepen, die zich beter afschermen. Criminele groepen
worden in de loop der tijd dus steeds meer immuum voor de gangbare opsporings-
methoden.

De derde invalshoek ín de criminologische literatuur stelt dat georganiseerde
criminaliteit het werk is van samenwerkingsverbanden die een netwerkachtige
structuur hebben. Wanneer, als gevolg van aanhoudingen en veroordelingen, één of
meer schakels wegvallen, komen nieuwe verbindingen in het netwerk tot stand,
waardoor de activiteiten gewoondoorgang kunnen vinden. Het incasseringsvermogen

van het netwerk doet dus het effect van de overheidsinterventies teniet. Voorwaarden
daarvoor zijn wel dat alle schakels in het samenwerkingsverband in principe
vervangbaar zijn, en dat het aantal potentiële vervangers groot genoeg is.

Tot slot kan, op basis van empirisch onderzoek, een vierde hypothese worden

toegevoegd. Daarin is het gedrag van de overheid zelf een belangrijke factor. Die

overheid houdt, althans op lokaal niveau, de intensieve opsporing van slechts één
specifiek misdaadprobleem meestal niet voor langere periodes vol. Opsporingscapaci-
teit is immers een schaars goed en ook andere problemen vragen voortdurend (extra)
aandacht. De beleidsmatig verantwoordelijken hebben er voorts belangbij zo om snel
mogelijk positieve resultaten te kunnen presenteren. De criminele groeperingen
kunnen dus, wanneer de aandacht van de overheid groter wordt, meer afschermings-
maatregelen nemen en deze, wanneer de opsporingsdruk weer vermindert, weer
afbouwen. De interactie tussen de overheid en de wetsovertreders heeft dus vooral het
karakter van een golfbeweging.

Deze hypothesen zullen in hoofdstuk 6, nadat de wisselwerking tussen de criminele
groeperingen die zich hebben beziggehouden met xtc-productie en -handel enerzijds,

en de Nederlandse politie en justitie anderzijds, gedetailleerd is beschreven, tegen het

licht worden gehouden. In het volgende hoofdstuk zal om te beginnen de eerste
onderzoeksvraag aan de orde worden gesteld, namelijk: `hoe worden complexe illegale
activiteiten in de praktijk uitgevoerd door criminele samenwerkingsverbanden?'
Allereerst wordt deze vraag theoretisch benaderd, waarbij weerom dedrie hoofdstro-
men in de criminologische theorievorming met betrekking tot georganiseerde misdaad
centraal zullen worden gesteld, ditmaal echter aangevuld met inzichten uit de
(organisatie)sociogische en economische literatuur.
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2. UITVOERING VAN COMPLEXE
ILLEGALE ACTIVITEITEN

2.1. INLEIDING

Om de interactie tussen criminaliteit en de opsporing empirisch te kunnen onderzoe-
ken is allereerst een theoretisch kader nodig. Daaruit dient het analysemodel teworden
afgeleid dat geschikt is om de totstandkoming en uitvoering van complexe illegale
activiteiten, ofrewel georganiseerde criminaliteit, te beschrijven. Dit begrip wordt hier
gedefinieerd als een vorm van criminaliteit waarvan de uitvoering een bedrijfsproces
in meerdere stappen vergt, dat bovendien alleen kan worden gerealiseerd wanneer
verschillende individuen langere tijd op een gecoárdineerde wijze samenwerken.'o~
Aan de hand van het te ontwikkelen analysemodel moet tevens kunnen worden
nagegaan op welke wijze de overheid de totstandkoming en uitvoering van deze
vormen van misdaad kan verstoren, en wel specifiek door middel van opsporingsactivi-
teiten. Zo'n analysekader is, zoals in hoofdstuk 1 al werd aangegeven, niet kant-en-
klaar voorhanden. Het zal dus eerst moeten worden ontwikkeld.

Aangezien het bij xtc-productie en -handel om georganiseerde criminaliteit gaat,
ligt het voor dehand om het analysemodel tebaseren op de belangrijkste theoretische
inzichten die op dat gebied ontwikkeld zijn."" Criminologen hebben vanaf de jaren
zestig van de vorige eeuw een intensief wetenschappelijk debat gevoerd over de aard
en de structuur van de georganiseerde misdaad. Dit discours heefr de nodige
aanknopingspunten opgeleverd die voor het analysemodel relevant zijn. In paragraaf
2.2. zullen de hoofdlijnen van die wetenschappelijke discussie beknopt worden
geschetst.

Het analysemodel zelf zal in de paragrafen 2.3 en 2.4 worden geformuleerd. Het
bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel beschrijft de totstandkoming van criminele

ini

Het betreft een werkdefinitie: het is hier nadrukkelijk niet de bedoeling om tot een alternatieve
definitie van het begrip georganiseerde criminaliteit te komen. De wetenschappelijk discussie daarover
blijft hier dan ook verder buiten beschouwing. In Europees kader is thans een project in uitvoering
(Assessing OrganiseACrime) dat onder meer tot doel heeft om te komen tot een gemeenschappelijke
definitie van georganiseerde misdaad. Zie P. van Duyne en M. van Dijck ( 2006). Zie voor een recent
overzicht van deopvattingen over georganiseerde criminaliteit in Europa: C. Fiinaut en L. Paoli eds.
( 2004 ).
Het is hier uiteraard niet de plaats om ook alle overige visies op georganiseerde criminaliteit
uitgebreid te behandelen. Zie voor een bespreking daarvan bijvoorbeeld P. Klerks (20W) of P.
williams en R. Godson (2002).
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samenwerking, en het tweede onderdeel betreft de feitelijke uitvoering van complexe
illegale activiteiten.

Paragraaf 2.5, tot slot, besluit dit hoofdstuk met een samenvatting van de
bevindingen.

2.2. BESTUDERING VAN COMPLEXE ILLEGALE
ACTIVITEITEN

2.2.1. BEGRIPPEN UIT DE CRIMINOLOGISCHE THEORIE

In de criminologische theorievorming met betrekking tot georganiseerde criminaliteit
kunnen, zoals in hoofdstuk I al werd aangestipt, drie hoofdstromen worden
onderscheiden. Georganiseerde criminaliteit wordt daarin ofwel opgevat als het werk
van een organisatie, ofwel als een activiteit van uiteenlopende groepen en groepjes op
een criminele markt, ofwel als een activiteit van een sociaal netwerk.

1) Criminele organisatieserz sarnenwerkingsverbanden

Georganiseerde criminaliteit werd in de jaren zestig van de vorige eeuw allereerst
opgevat als een activiteit van functioneel gestructureerde syndicaten. De hoofddoelstel-
lingvan die firms zou het vestigen van monopolieposities in bepaalde illegale branches
of in lokale gemeenschappen zijn. Deze opvatting is voor het eerst wetenschappelijk
uitgewerkt door de Amerikaanse criminoloog Donald Cressey, in een rapport over
de Italiaans-Amerikaanse maffia."'' Cressey beschreef de maffia als een geheime
organisatie met rangen, standen en een gedragscode. Deze opvatting heeft jarenlang
het beeld van georganiseerde misdaad bepaald, zowel bij het grote publiek en
beleidmakers als bij justitie- en politiefunctionarissen.""

Vanuit de wetenschappelijke hoek werd dit model echter al snel hevig bekritiseerd.
Het mikpunt was vooral de hechte en functionele organisatiestructuur die Cressey
beschreef. In de ogen van bijvoorbeeld Joseph Albini was binnen criminele groepering-
en veeleer sprake van los-vaste relaties. De groepsleden streefden volgens hem niet
een organisatiebelang na, maar eerst en vooral hun eigen belang."'"' Volgens Albini
was wel sprake van vormen vanpntronage, waarbij de machthebbers de kleinere spelers
ondersteunden en gunsten verleenden.

D. Cressey (1969).
Uiteraard hebben ook het boek The Godfathervan Mario Puzo en de daarop gebaseerde bioscoopfilms
dat beeld mede tot stand gebracht.
l. Albini (1971 ): p. 288.
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Mary McIntosh, die in Groot-Brittannië onderzoek deed naar groepen brandkast-
krakers, trof evenmin permanente of hiërarchische structuren aan. "'' Deze groepen
bleken `projectorganisaties', die tot stand kwamen om één job te klaren. De daarvoor
gekozen combinatie van personen was in principe eenmalig: na gedane zaken werd
de groep weer ontbonden.116 Het was echter ook mogelijk dat min of ineer dezelfde
samenstelling van personen weer ging samenwerken als zich een nieuwe klus
aandiende.

Ook in Nederland is sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw veel
empirisch onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur van de zware of georgani-
seerde misdaad.`~' Deze onderzoeken onderschreven vooral de inzichten van Mary
McIntosh. De onderzoeksgroep Fijnaut, die midden jaren negentig in het kader van
de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (PEO) onderzoek deed naar de aard
en omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland, introduceerde daarom het
begrip crimineel samenwerkirlgsverband. Daarmee konbeter recht worden gedaan aan
het projectmatige karakter van de criminele samenwerking.'oft Deze term heeft in
Nederland inmiddels breed ingang gevonden."'y

2) Criminele markten en ondernemingen

Detweede belangrijke stroming in de wetenschappelijke literatuur is de economische
benadering van georganiseerde criminaliteit. Economen hebben allereerst gewezen
op het belang van markten voor georganiseerde criminele groeperingen, met name

io:

iov

M. Mclntosh (1975).
Ibidem.
P. van Duyne, R. Kouwenberg en G. Romeijn (1990), P. van Duyne (1995), C. Fijnaut, F. Bovenkerk,
G. Bruinsma en H. van de Bunt (1996) en E. Kleemans F.. van den Berg en H. van de Bunt (1998).
C. Fijnaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma en H. van de Bunt (1996), p. 26. Het begrip wordt ook
gehanteerd in de periodieke onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het Ministerie van Justitie en in het Nationale dreigingsbeeld zware of georganiseerde
criminaliteit. Zie: E. Kleemans, E. van den Berg en H van de Bunt (1998), E. Kleemans, M. Brienen,
H van de Bunt e.a. (2002) en Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Nationale Recherche
Informatie, Nationaa! dreiRíngsbeeld zware ofgeorganiseerdecriminaliteit, 2004.
Door C. Fijnaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma en H. van de Bunt (1996) wordt helaas geen definitie
van dit begrip gegeven. In plaats daarvan volstaan zij met een definitie van het begrip georganiseerde
criminaliteit. Die luidt als volgt: `F.r is sprake van georganiseerde criminaliteit indien groepen die
primair gericht zijn op illegaal gewin systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de
samenleving, en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het
bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door middel van
corruptie uit te schakelen.' Men zou dus kunnen stellen dat de groepen die aan deze definitievoldoen
criminele samenwerkingsverbanden zijn. Kleemans e.a. (1998, 2002) gebruiken de termen
samenwerkingsverband en netwerk als synoniemen. Ook in het Nationaal dreigingsbeeld zware of
georganiseerde criminaliteit (KLPD, 2004) wordt in een voetnoot opgemerkt dat de term (crimineel)
samenwerkingsverband een equivalent is voor criminele groep of crimineel netwerk.
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in relatie tot illegale producten of diensten. In de tweede plaats hebben zij veel
aandacht besteed aan het criminele bedrijfsproces.

Markten voor illegale goederen en diensten ontstaan wanneer er door ingrijpen
van de overheid geen marktconform evenwicht van vraag en aanbod, ofvan prijs, tot
stand kan komen."" Arlacchi ( 1987) definieert een illegale markt als een `place or
situation in which there is a constant exchange ofgoods and services, whose prodnction,
marketing and consumptíon are legally forbidden or severely restricted by the majority
of states. Moreover, the activities of that illegal market are socially and institutiortally
condernned asan inherentthreat to human dignityand thepublicgood. Typical markets
of this kind . .. include hard drugs, illicit arrns sales, trade in economic and sexual slavery,
capital originnting frorn criminal activity, and denls involving secret information and
intelligence."" Hij vat het marktbegrip, evenals andere auteurs, dus breder op dan
alleen het mechanismevan vraag en aanbod: ook de actoren die met de uitvoering van
de illegale activiteiten bezig zijn, zijn onderdeel van de markt.

Peter Reuter stelde, op basis van empirisch onderzoek in de Verenigde Staten, vast
dat op de criminele markt een gedesorganiseerd geheel van kleinere en grotere
groeperingen actiefwas. Die groepen concurreerden onderling, maar ook interventies
van de overheid oefenden invloed uit op bedrijfsactiviteiten."' Geen enkele groep bleek
invloedrijk ofmachtig genoeg om alle illegale activiteiten in een bepaalde stad ofwijk
te kunnen controleren. Europees onderzoek naar de lagere en middensegmenten van
de handel in verdovende middelen ondersteunde deze bevinding."'

De tweede belangrijke bijdrage van economen aan de criminologische literatuur
is de opvatting dat criminele organisaties zich goed laten vergelijken met legale
ondernemingen ( enterprises)."~ Zij constateerden dat de sleutelpersonen binnen
criminele groepen eerst en vooral entrepreneurs waren. Deze `misdaadondernemers'
streefden bovendien geen ( politieke) macht na, maar primair financieel gewin."' De
uitvoering van het criminele bedrijfsproces kon, in de opvatting van economen, dan
ook worden bestudeerd als ware het een gewone economische activiteit Niet alleen
voor ondernemingen in de `bovenwereld' was de effectieve en efficiënte uitvoering
van logistieke processen van levensbelang, maar ook voor criminele groeperingen.""

ia

is

Zie bijvoorbeeld: R. Naylor (199ï 1.
P. Arlacchi (198ï ): p. 49. Citaat ontleend aan P. Williams en R. Gadson (2002).
P. Reuter (i984).
M. Dorn, K. Murji en N. South 1992, H. Hess (1992) en D. Hobbs (1998) en L. Paoli (2002, 2004).
lllegaal ondernemen moet volgens de aanhangers van de enterprisebenadering worden beschouwd
als een variant op legaal ondernemen. Volledig criminele en volledig legale bedrijven kunnen
bovendien worden beschouwd als de uitersten van een continuum. Tussen die extremen bestaan
allerlei mengvormen, zoals legale ondernemingen die in meer of mindere mate de wet overtreden
en misdaadondernemingen die zich ook met legale zakelijke activiteiten hezighouden. Zie
bijvoorbeeld P. Williams en R. Godson (2002): p. 324.
Zie C. Wiebrens en A. Róell ( 1988) voor een overzicht. Het begrip `misdaadondernemer' werd
geïntroduceerd in P. van Duyne, R. Kouwenberg en G. Romeijn (1990).
P. Van Duyne en bL Levi (2005): p. 57.
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2. Uitvoering van complexe illegale activiteiten

Die moesten, vanwege het inherent illegale karakter van hun activiteiten, echter ook
nogvoortdurend rekening houden met een geforceerde beëindiging van de bedrijfsacti-
viteiten door de overheid.

De vergelijking van een georganiseerde criminele activiteit met een bedrijfsproces
leverde een uitstekend analysekader op voor de beschrijving van complexe illegale
activiteiten, en is bovendien in het criminologische debat op zichzelf weinig
omstreden."' Ulrich Sieber en Renate Bi)gel hebben in de bekende studie Logistik der
Orgrtnisierte Kriminalitnt voor het eerst complexe criminele activiteiten beschreven
als logistieke processen. Zij onderzochten de prostitutiesector, de verhandeling van
gestolen vrachtwagens, mensenhandel en het illegale gokken."" Bij de uitvoering van
complexe illegale activiteiten konden bovendien allerlei uiteenlopende rollen worden
geïdentificeerd, bijvoorbeeld die van importeur, exporteur, distributeur, tussenhande-
laar ofdetailhandelaar, of uitvoerend arbeider.

In Nederland heeft de logistieke benadering navolging gekregen van onder meer
Huisman e.a. (2003) en van Spapens en Fijnaut (2005)."y Door het Kernteam Zuid-
Nederland is bovendien een praktisch model ontwikkeld, het `rastermodel', waarmee
criminele bedrijfsprocessen geanalyseerd kunnen worden. Dat model dient ter
ondersteuning van de uitvoering van concrete opsporingsonderzoeken.'`'~

3) Criminele netwerken

Tot slot is aan het begin van de jaren negentig een derde visie op georganiseerde
criminaliteit tot ontwikkeling gekomen: de sociale netwerkbenadering. Malcolm
Sparrow wees begin jaren negentig van de vorige eeuw als eerste op de mogelijke
relevantie van deze benadering voor de bestudering van georganiseerde misdaad.''̀ '
Het begrip sociaal netwerk is afkomstig uit de organisatiesociologie.'" Het wordt
inmiddels vrij algemeen gebruikt om allerlei samenwerkingsvormen aan te duiden

na
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izo

De terechte kritiek betreft het gebrek aan theoretische kracht Criminele bedrijfsprocessen kunnen
weliswaar uitstekend worden beschreven in termen van logistiek, maar op voorhand valt de wijze
waarop een crimineel samenwerkingsverband een bepaald bedrijfsproces zal inrichten nauwelijks
te voorspellen. De verklaring daarvoor komt later in dit hoofdstuk aan de orde.
U. Sieber en R. Bógel (1993 ).
A. Spapens en C. Fijnaut (200i) beschríjven negen typen zware (georganiseerde) criminaliteit op
basis van het zichtbare bedrijfsproces, waarbij zij specitieke aandacht besteden aan transnationale
aspecten Het gaat om georganiseerde woninginbraak, diefstal van personenwagens, professionale
overvalcriminaliteit, productie van synthetische drugs en cannabis, georganiseerde handel in
verdovende middelen, georgan iseerde bedrijfsdiefstal, georganiseerde handel in illegale vuurwapens,
mensenhandel met het oogmerk van seksuele uitbuiting en mensensmokkel.
Ook de Amerikaanse FBI heeft logistieke modellen ontwikkeld in het kader van de Amerikaanse
RICO-wetgeving. Die maakt het mogelijk om straftiare feiten die onderdeel uitmaken van één
bedrijfsproces ook samenhangend te bestraffen. Zie: R. McFeely (2001).
M. Sparrow (1991).
Aan de basis ligt onder meer het werk van Georg SimmeL Zie: G. Simmel ( 1908, 1950). Het werk
van Simmel kreeg vooral bekendheid nadat het in 1950 in het Engels werd vertaald.
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die weinig ofniet hiërarchisch zijn, ofdie niet injuridisch afdwingbare contracten zijn
vastgelegd. Sociologen onderzoeken echter al sinds de jaren vijftigvan de vorige eeuw
sociale netwerken.

Binnen de organisatiesociologie is om te beginnen veel aandacht besteed aan de
`informele organisatie' binnen bedrijven. Uit die onderzoeken bleek dat, naast de
formeel vastgelegde hiërarchie, ook de sociale banden tussen de medewerkers van
essentieel belang waren voor het functioneren van een bedrijf of een instantie. In de
loop der jaren zijn binnen deze wetenschapsdiscipline verfijnde methoden ontwikkeld
om de sociale netwerken in bedrijven of instellingen in beeld te brengen en te bepalen
wie daarbinnen de belangrijkste posities innemen.

Desociale netwerkbenadering was in dit opzicht ook aantrekkelijk voor criminolo-
gen die zich bezighielden met georganiseerde misdaad, aangezien in de jaren tachtig
van devorige eeuw langzamerhand duidelijker werd dat daarbinnen doorgaans geen
sprake was van de formeel hiërarchische structuren die eerder werden verondersteld.
De sociale netwerkbenadering bood derhalve aanknopingspunten om, aan de hand
van iemands contacten in de groep, diens rol en positie vast te stellen.

Sociologen hebben zich eveneens gebogen over de stabiliteit van netwerken, maar
zij waren uiteraard vooral geïnteresseerd in denatuurlijke ontwikkeling van het sociale
systeem, en niet zozeer in de bewuste destabilisering ervan."' Dat laatste is natuurlijk
vanuit opsporingsoogpunt wel een interessante vraag. De sleutelpersonen binnen een

crimineel samenwerkingsverband zijn immers ook de aantrekkelijkste doelwitten om
met voorrang te worden aangehouden en vervolgd. In Nederland is door Kleemans
e.a. (2002) geopperd om in dat verband de aandacht niet alleen te richten op de
`misdaadondernemers' maar ook op andere personen die voor de uitvoering van de
illegale aetiviteiten van cruciaal belang zijn, bijvoorbeeld omdat zij over schaarse kennis
en vaardigheden beschikken.

De sociale netwerkbenadering is in de tweede plaats toegepast op grotere en lossere
sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld een stadswijk of het leefgebied van bepaalde
diersoorten.'`'a Die studies waren bedoeld om inzicht te krijgen in de aard van de sociale
relaties tussen mensen of dieren, en eveneens in hun rol en positie in het sociale
systeem.'~'

Hoewel de sociale netwerkbenadering dus interessante aanknopingspunten biedt
voor de bestudering van complexe illegale activiteiten, is er in de criminologie maar
weinig empirisch onderzoek gedaan binnen criminele organisaties of netwerken. De
reden hiervoor is dat deverfijnde methoden van onderzoek die de sociologen hebben
ontwikkeld, binnen criminele netwerken maar zeer beperkt bruikbaar zijn. Sociologen

Zie bijvoorbeeld K. Carley, ]. Lee en D. Krackhardt (2002).
Zie voor een overzicht van studies naar allerlei typen netwerken bijvoorbeeld K. Faust en I. Skvoretz
(2002 ).
lle methodologische discussie wordt met name in het het tijdschrift `Social Networks' gevoerd. Zie
bijvoorbeeld publicaties van D. Willer (1992), R. E3urt en D. Ronchi (1994), L. Falzon (2000).
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maken veel gebruik van gedetailleerde vragenlijsten waarin de leden van het netwerk
wordt gevraagd naar de contacten die zij met anderen onderhouden, en naar de
intensiteit daarvan."~ Ook voeren zij observaties uit in biotopen, organisaties of
gemeenschappen. Wetsovertreders echter, zijn helaas niet bereid vragenlijsten in te
vullen over hun criminele contacten en zij laten zich doorgaans ook niet gewillig
observeren tijdens hun illegale activiteiten. Door de politie wordt echter wel zeer veel
werk gemaakt van het vaststellen van contacten binnen criminele samenwerkingsver-
banden. Wie daartoe behoort, wordt uiteraard wel sterk bepaald door de keuze van
de subjecten in het opsporingsonderzoek.'''

In zekere zin heeft Peter Klerks zo'n breder sociaal netwerk bestudeerd door een
grootschalig crimineel samenwerkingsverband als object van onderzoek te nemen.'Z"
Hij wees daarbij op het feit dat dit netwerk ook betrouwbare arbeidskrachten leverde
voor de uitvoering van het criminele bedrijfsproces en tevens een podium vormde om
successen te etaleren, bijvoorbeeld door extravagante feesten te geven ofdure cadeaus
uit te delen.''-y En recent is in Zweden door Brá (2005) geprobeerd om, aan de hand
van politiegegevens, het bredere sociale netwerk van de drugshandel in het zuiden van
dat land in kaart te brengen. Die aanpak kan, mede in het licht van wat hierna nog
zal volgen, als een veelbelovende benadering worden gezien.

Een ander bezwaar van de netwerkbenadering binnen het criminologische
onderzoek is het ontbreken van een heldere begripsafbakening. In veel publicaties is
het criminele netwerk simpelweg een synoniem voor een crimineel samenwerkingsver-
band. De term wordt dan slechts gebruikt om het ontbreken van een formele
bedrijfsmatige structuur te benadrukken. In andere studies wordt met het criminele
netwerk verwezen naar criminele markten, maar blijft vaag wat daarmee precies wordt
bedoeld. Tot slot zijn er publicaties waarin het begrip `netwerken' als werkwoord wordt
gebruikt. Daarmee wordt verwezen naar de activiteiten die nodig zijn om tot
gezamenlijke illegale activiteiten te kunnen komen."o Deze begripsverwarring komt
de helderheid van de discussie uiteraard niet ten goede.

2.2.2. EEN ANALYSEMODEL OP HOOFDLIJNEN

Zoals hiervoor al werd opgemerkt, bestaat er binnen de criminologie een hoge mate
van consensus over het feit dat de uitvoering van complexe illegale activiteiten als een
(logistiek) bedrijfsproces kan worden beschreven. De bijdrage van de daarbij betrokken
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Lie bijvoorbeeld E. Lazega (1995).
"Lie voor opmerkingen omtrent de methodologische bezwaren bijvoorbeeld P. Klerks (2001) en V.
Lemieux (2003).
P. Klerks (2000).
P Klerks (2000): p. 304-305 en P. Klerks (2001).
M. Dorn, M. Levi, L. King e.a (2005).
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personen kan dus in zekere zin ook als werk worden opgevat.13' En als er sprake is van
werk, dient er dus ook een criminele arbeidsmarkt te zijn. Daarop moeten personen
zich aanbieden die beschikken over de uiteenlopende kennis en vaardigheden die voor
de uitvoering van specifieke criminele bedrijfsprocessen nodig zijn."` Er zijn
`ondernemers' nodig die bedrijfsprocessen willen opstarten, maar ook `werknemers'
die uitvoerend werk voor hun rekening willen nemen.

Het belangrijkste verschil tussen entrepreneurs in de bovenwereld en de onderwe-
reld, is echter dat de misdaadondernemers niet vrijuit en in alle openheid op zoek
kunnen gaan naar criminele zakenpartners of werknemers. En ook het aanbod van
illegale goederen of diensten kan uiteraard niet openlijk kenbaar worden gemaakt.
De logische consequentie is dan ook dat de contacten die nodig zijn om de juiste
hulpbronnen, kennis en vaardigheden aan te boren, alleen via een netwerk van
betrouwbare, persoonlijke relaties kunnen worden gelegd. Er is dus, met andere
woorden, een crimineel netwerk nodig voor de totstandkoming van vormen van
georganiseerde misdaad.

Deze gedachte is op zichzelf niet vreemd. Binnen de wetenschappelijke stroming
die bekendstaat als de economische sociologie, is enkele decennia geleden al
overtuigend naar voren gebracht dat ook in de bovenwereld netwerkcontacten van
wezenlijk belang zijn voor het creëeren van nieuwe economische activiteiten of
markten. "' Economisch sociologen hebben dan ook het nodige onderzoek gedaan
naar het functioneren van zulke netwerken.13a Criminologen hebben reeds met
belangstelling naar dit werk gekeken, en geprobeerd de inzichten toe te passen op
criminele samenwerkingsverbanden."' Het doel van dat onderzoek was primair de
identificatie van kwetsbare posities of rollen binnen die verbanden, om zo betere
aangrijpingspunten voor de opsporing te vinden.

Het criminele netwerk wordt hier echter nadrukkelijk opgevat als het bredere
sociale netwerk, de `biotoop' als het ware, waarin potentiële deelnemers aan illegale
activiteiten zich bewegen. Hoewel het criminele netwerk alleen maar kan bestaan bij
de gratie van sociale relaties, heeft het toch primair een economische functie: het moet
bijdragen aan het tot stand komen van criminele samenwerking. Het is dus geen zuiver

Zie: P. Letkenmann (19781: p. 159.
Vergelíjk P. van Duyne, R. Kouwenberg en G. Romeijn ( 1990): p. 139.
"Lie K. Swedberg (1994): p. 267-269, alsmede N. Smelser en R. Swedberg eds. (1994), J. Rauch en
A. Casella eds. (2001), M. Granovetter en R. Swedberg eds. (2001) en N. Smelser en R. Swedberg
eds. (2005)
Zie voor een overzicht van deze literatuur R. Swedberg (1994). Met name het werk van Harrison
White, Mark Granovetter, Ronald Burt en Wayne Baker is in het licht van het onderhavige onderzoek
van belang.
Door E. Kleemans, M. Brienen en H. van de Bunt (2002). Zij hanteren ook het begrip'crimineel
nehverk~ maar dan als synoniem voor een crimineel samenwerkingsverband.
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sociaal netwerk, dat louter voor de `gezelligheid' dient, hoewel sociale en economische
relaties elkaar in de praktijk best kunnen overlappen."~

Een goed functionerend crimineel netwerk is derhalve essentieel voor het
daadwerkelijk tot stand komen van criminele bedrijfsprocessen. Dit netwerk vormt
het eerste onderdeel van het analysemodel. In paragraaf 2.3 wordt het functioneren
van het criminele netwerk nader uiteengezet.

Wanneer binnen het criminele netwerk de individuen elkaar hebben gevonden
die over de nodige kennis en vaardigheden beschikken, en die toegang hebben tot de
noodzakelijke hulpbronnen, kan de daadwerkelijke criminele samenwerking van start
gaan. Voorwaarde daarvoor is, zo wordt hier aangenomen, de verwachting van
financieel gewin. De feitelijke uitvoering van het criminele bedrijfsproces vormt dus
het tweede onderdeel van het analysemodel.

Het bedrijfsproces wordt opgevat als een logistiek proces, waarin een (groot) aantal
afzonderlijke handelingen moet worden verricht. Er moeten bijvoorbeeld grondstoffen
en productiemiddelen worden verzorgd en productielokaties worden ingericht, de
eindproducten moeten worden verkocht en getransporteerd naar de afnemers, en de
financiële opbrengsten moeten worden witgewassen. In het vervolg van dit hoofdstuk
komen de beide onderdelen van het analysemodel verder aan de orde.

2.3. HET CRIMINELE NETWERK

2.3.1. OPBOUW VAN HET CRIMINELE NETWERK

De omvangvan het criminele netwerk, oftewel het aantal burgers in een samenleving
dat bereid en in staat is om aan illegale activiteiten deel te nemen, kan door uiteenlo-
pende factoren worden bepaald. Uitde criminologische literatuur kunnen bijvoorbeeld
het ontbreken van een functionerende overheid, sociale desintegratie ofeconomische
deprivatie als invloedsfactoren worden afgeleid. "' In de onderhavige studie zullen deze
verder buiten beschouwing blijven. Hier wordt a priori aangenomen dat er een
crimineel netwerk van voldoende omvangvoorhanden is en dat ook de uiteenlopende
kwalificaties aanwezig zijn die voor verschillende criminele bedrijfsprocessen nodig
zijn."" In deze paragraaf komen de opbouw en het functioneren van het criminele
netwerk aan de orde, te beginnen met het soort kennis en vaardigheden dat voor
complexe illegale activiteiten nodig is. In hoofdlijnen kunnen vier `functietypen'
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"Lie bijvoorbeeld P. Klerks (2000).
'Lie bijvoorbeeld P. Williams en R. Godson (2002), en L. Cohen en M. Felson (1979).
Iie bijvoorbeeld E. Kleemans en M. Kruissink (1999 ), P. Williams (2001 ): p. 82-84 en Federale Politie,
~nnrrnpport Geor~nniseerde Criminnliteit in België 1002.
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worden onderscheiden, namelijk: organisatoren, financiers, hulpkrachten en
dienstverleners.19

Organisatoren zijn de eigenlijke misdaadondernemers. Zij brengen de criminele
bedrijfsprocessen tot stand en delen derhalve ook in de winst. Organisatoren moeten
allereerst blijk geven van ondernemingszin en ook moeten zij tot op zekere hoogte
inhoudelijk inzicht hebben in het voorgenomen criminele bedrijfsproces, zeker voor
wat betreft de organisatie en afscherming daarvan. Het misdaadondernemen staat of
valt echter met de persoonlijke relaties van de organisator binnen het criminele
netwerk. Dat relatienetwerk is dan ook het belangrijkste kapitaal van de organisator.
Naarmate hij over specifiekere kennis en contacten beschikt, kan hij desgewenst een
groter deel van het criminele bedrijfsproces controleren. Zijn spun of cantrolwordt
echter ook ingeperkt, enerzijds omdat hij, vanwege het risico van opsporing, niet vrijuit
met zijn samenwerkingspartners kan communiceren, en anderzijds omdat die niet
aan juridisch afdwingbare contracten gebonden zijn. De uitvoering van een gecompli-

ceerd crimineel bedrijfsproces, dat is opgebouwd uit vele kleine stappen of is verdeeld
over een groot geografisch gebied, vergt dan ook doorgaans de samenwerking tussen
meerdere organisatoren. De eerste regelt bijvoorbeeld aankoop van grondstoffen en
het transport naar het land waar fabricage zal plaatsvinden. Deze stoffen worden
verkocht aan organisator nummer twee, die de productie voor zijn rekening neemt.
Het eindproduct wordt daarna overgedragen aan organisator nummer drie, die
bijvoorbeeld de verkoop aan een tussenhandelaar verzorgt ofdesmokkel naar een land
waar de goederen zullen worden afgezet.

Financiers zijn het tweede functietype dat in het criminele netwerk kan worden
onderscheiden. Zij verschaffen investeringsmiddelen aan criminele organisatoren.
Wanneer grote investeringen nodig zijn, kunnen meerdere financiers samenwerken.
Uit een recent onderzoek van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland ( BRZN )
bleek bijvoorbeeld dat helers gezamenlijk investeerden in vrachtwagenladingen, die
vervolgens `op bestelling' werden gestolen.'a"

Financiers kunnen om te beginnen leden van het criminele netwerk zijn, die naast
hun faciliterende rol ook zelf nog illegale activiteiten uitvoeren. Het zijn dus
organisatoren die tevens kapitaal investeren in de criminele projecten van anderen,
waarin zij geen uitvoerend aandeel hebben. Een variant hierop zijn organisatoren die

hun sporen reeds hebben verdiend en zich hebben teruggetrokken uit het uitvoerende
werk.''" Voorts is het ook niet ondenkbaar dat investeerders uit de bovenwereld, al
dan niet willens en wetens, kapitaal voor illegale activiteiten ter beschikking stellen.

I?9 A. Spapens en C. Fijnaut ( 200ï): p. 77-7R.
A. Spapensen C. Fijnaut (2005): p. 174.
Dit bleek bijvoorbeeld tiidens de bestudering van dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken
ten behoeve van e~. Spapens en C. Fijnaut (2005).
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Een financier hoeft in principe niet over specifieke inhoudelijke kennis of
vaardigheden te beschikken. Hij moet vooral kunnen afdwingen dat degene die het
geld heeft geleend, zijn verplichting tot terugbetaling ook zal nakomen, zelfs wanneer
het criminele project niet de verwachte winst heeft opgeleverd. De financier moet dan
ook een zekere (gewelddadige) reputatie hebben, en zo nodig ook bereid zijn om een
schuldenaar aan te pakken als die niet over de brug komt.

Hulpkrachten vormen het derde functietype binnen het criminele netwerk. Zij
worden ingehuurd om tegen een afgesproken beloning specifieke bijdragen aan het
criminele bedrijfsproces te leveren en ze delen derhalve niet in de winst. Hulpkrachten
worden enerzijds ingeschakeldvoor het bewerken ofverplaatsen vangeld ofgoederen.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het optreden als smokkelaar, aan het
opbouwen van een laboratorium, aan het versnijden, afwegen en verpakken van drugs,
aan het dumpen van reststoffen van de productie van synthetische drugs, aan het
storten van zwart geld bij een buitenlandse bank enz. Anderzijds voeren hulpkrachten
taken uit die louter bijdragen aan de afscherming of veiligheid van het criminele
bedrijfsproces. Zo huren tussenpersonen (insulators) bijvoorbeeld een bedrijfspand
ofvoertuigen op hun naam, opdat de identiteit van de andere leden van het criminele
samenwerkingsverband afgeschermd blijft.

De meeste werkzaamheden die van hulpkrachten worden gevraagd, vergen geen
specifieke deskundigheid. Meestal moet simpelklus- ofinstallatiewerk worden verricht
en soms is enige handigheid met voertuigen nodig. Hulpkrachten moeten met name
betrouwbaar zijn, dat wil zeggen: op afgesproken tijdstippen en plaatsen verschijnen
voor werkzaamheden, en zwijgen wanneer het tot een onverhoopte aanhoudingdoor
de politie komt. Ze moeten bijvoorbeeld niet schrikken van een paar nachtjes in de
cel en een stevig verhoor.

Dienstverleners vormen het vierde functietype in het criminele netwerk. Zij
beschikken wel over specifieke inhoudelijke kennis ofvaardigheden, en zijn derhalve
schaarser dan hulpkrachten.'~' Ook dienstverleners worden echter per klus betaald
en delen niet in de winst van het criminele bedrijfsproces. Dienstverleners kunnen
zowel uit de boven- als uit de onderwereld afkomstig zijn. Een goed voorbeeld van
een onderwerelddienstverlener is een persoon die in staat is identiteitsbewijzen te
vervalsen, ten behoeve van uiteenlopende illegale activiteiten.'~' Iemand kan ook over
de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om op professionele wijze grote
hennepkwekerijen of laboratoria te installeren, voor uiteenlopende organisatoren.
Dienstverleners uit de bovenwereld kunnen bijvoorbeeld worden ingehuurd om
financiële constructies te bedenken om geld wit te wassen ofom onroerendgoedtrans-
acties te laten passeren die zijn gefinancierd met middelen van onduidelijke herkomst.
Criminele samenwerkingsverbanden maken daarvoor onder meer gebruik van

E. Kleemans, Cv1. Brienen en H. van de Bunt (2002): p. 58.
W. De Bruijn, H. dc ]ong, H. Pauwels en f. Voorhoeve (1999).
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malafide advocaten, notarissen ofaccountants.'~~ Ookvalt te denken aan transportbe-
drijven die bereid zijn om, naast legale goederen, ook illegale producten te vervoeren.

De specifieke deskundigheid die bruikbaar kan zijn voor de uitvoering van
criminele bedrijfsprocessen is in de bovenwereld ruim voorhanden. De bottleneck is
in dit geval echter dat de meeste potentiële dienstverleners, zeker wanneer ze een
goedlopende legale nering hebben, niet erggemotiveerd zullen zijn om ook daadwerke-
lijk bijdragen aan illegale activiteiten te gaan leveren. Het ligt dan ook voor de hand
dat zakelijke tegenslagen, al dan niet in combinatie met persoonlijke problemen, deze
bereidheid kunnen vergroten. Het is echter ook denkbaar dat bijdragen van dienstver-
leners uit de bovenwereld in voorkomende gevallen worden afgedwongen.

2.3.2. INFORMATIERELATIES IN HET CRIMINELE
NETWERK

De aanwezigheid van gemotiveerde organisatoren, financiers, hulpkrachten en
dienstverleners kanworden gezien als de eerste voorwaarde voor het functioneren van
het criminele netwerk. Om tot concrete criminele samenwerking te kunnen komen
is echter essentieel dat de leden van het netwerk ook onderling verbonden zijn door
informatierelaties. Zonder die relaties zou het criminele netwerk immers slechts
bestaan uit individuele eilandjes. In figuur 1 is het criminele netwerk verbeeld.

Binnen het criminele netwerk moet met name informatie kunnen worden
uitgewisseld over voorgenomen ofpotentiële illegale activiteiten. Dat dient bovendien
op een zodanige manier te gebeuren dat het risico op ontijdige interventies door de
overheid en collega-criminelen zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Zo'n veilige binding
wordt hier een informatierelatie genoemd.

Informatierelaties zijn voor het functioneren van het criminele netwerk van
wezenlijk belang. Immers, hoe eenvoudiger informatie kan worden uitgewisseld, hoe
beter ook de toegang van de leden van het netwerk tot de hulpbronnen, kennis en
vaardigheden die voor het criminele bedrijfsproces nodig zijn. Hier wordt allereerst
aangenomen dat het criminele netwerk beter functioneert naarmate nieuwe bindingen
gemakkelijker tot stand kunnen komen. De tweede veronderstelling is dat het netwerk
effectiever en efficiënter werkt wanneer de bestendigheid en de dichtheid van de
informatierelaties groter zijn. In het vervolg van deze paragraaf zal allereerst worden
ingegaan op de wijze waarop nieuwe informatierelaties tot stand komen. Daarna
komen de andere factoren aan de orde die de kwaliteit van het criminele netwerk mede
bepalen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24072, nr. 19, D. Middleton en M. Levi, (2004): p. 42,
p. 123-161, M. Levi, H. Nelen en F. Lankhorst (2004).
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Figuur 1. Het criminele netwerk

1) Het vornien van nieuwe bindingen

Bij de vorming van nieuwe informatierelaties spelen twee factoren een rol. Om te

beginnen moeten de gelijkgestemden met elkaar in contact kunnen komen. In de
tweede plaats moeten de partijen elkaars betrouwbaarheid kunnen vaststellen.

In een `gewoon' sociaal netwerk ontstaan nieuwe bindingen in principe wanneer
individuen elkaar wederzijds sympathiek vinden, dezelfde interesses hebben, regelmatig
in elkaars omgeving verkeren en openstaan voor nieuwe contacten. Feld (1980) stelt
dat sociale contacten tot stand komen rondom specifieke focuspunten, bijvoorbeeld
een sportclub of een bedrijf. Die ontmoetingen kunnen resulteren in gezamenlijke
activiteiten, zoals huisbezoeken over en weer, uitgaan in restaurants ofdiscotheken,

bezoeken van concerten of voetbalwedstrijden, gezamenlijke vakanties enz. De
bindingen blijven in principe bestaan zolang de betrokkenen daaraan wederzijds

genoegen ontlenen, en zolang ze regelmatig kunnen worden onderhouden.
Er mag worden verondersteld dat nieuwe bindingen in het criminele netwerk op

vergelijkbare manieren tot stand komen. Spapens en Bruinsma (2002b) stelden
bijvoorbeeld vast dat leden van een crimineel samenwerkingsverband elkaar hadden
leren kennen omdat de vriendin van één van hen in een horecagelegenheid werkte
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waar de ander vaak kwam. Uit Engels onderzoek bleek dat de leden van een onderzoch-
te criminele groepering elkaar al jarenlang kenden, soms zelfs vanaf de school-
banken. "' Ook de gevangenis bleek een belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming
van nieuwe informatierelaties.'~fi Dat is ook verklaarbaar: daar kunnen immers
gelijkgestemden worden aangetroffen, en bovendien bevindt men zich noodgedwongen
langere tijd in elkaars nabijheid.

Sociale netwerken zijn in principe onbegrensd en kunnen zich uitstrekken over
grote geografische gebieden, zo komt uit onderzoek in de Verenigde Staten naar
voren.'a' Sociologen veronderstelden in de jaren negentig van de vorige eeuw dat
persoonlijke netwerken van burgers steeds verder zouden internationaliseren. Immers,
als gevolg van de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en
de groeiende mogelijkheden van fysieke verplaatsing, zowel over land als door de lucht,
was het steeds gemakkelijker geworden om wereldwijd sociale contacten te onderhou-
den. Bovendien hebben zich in de afgelopen decennia uitgebreide migratiestromen
voorgedaan. Deze endaves van emigranten konden eveneens steeds eenvoudiger nauwe
relaties met hun herkomstlanden blijven onderhouden. Uit sociologisch onderzoek
bleek echter dat op lokaal niveau de bindingsdichtheid nog altijd het grootst was.
Tussen deze lokale kernen, of boxes, zijn in vergelijking met het verleden echter wel
steeds meer internationale verbindingen tot stand gekomen. Om dit verschijnsel te
benoemen is het begrip `glocaal' geïntroduceerd.'~"

Het is geen vergezochte veronderstelling dat ook het criminele netwerk, dat immers
eveneens een sociaal netwerk is, een `glocaal' karakter zal hebben. Daarvoor kunnen
aanvullend ook economische argumenten worden aangedragen. Internationale relaties
zijn vaak essentieel om criminele bedrijfsprocessen tot stand te kunnen brengen:
sommige illegale producten of grondstoffen zijn nu eenmaal slechts op een beperkt
aantal plaatsen in de wereld verkrijgbaar. Daar staat echter tegenover dat een
hulpkracht die werkzaamheden moet verrichten die weinigofgeen specifieke expertise
vereisen, niet aan het andere eind van de wereld hoeft te worden gezocht. En ook een
financier zal niet graag het risico van een grote geografische afstand willen nemen. Hoe
groter immers die afstand, hoe moeilijker het voor hem zal worden om terugbetaling
van de leningen te kunnen afdwingen. Het ligt dus voorde hand dat de relatiedichtheid
ook in het criminele netwerk op regionaal of lokaal niveau gemiddeld groter is dan
internationaal.'~y

Het economische karakter van het criminele netwerk speelt ook op een andere
manier een rol. Bij het tot stand brengen van nieuwe zakelijke relaties in de bovenwe-

G. Pearson en D. Hobbs (2003): p. 340.
E. Kleemans, E. van den Berg, H. van de Bimt e.a. (1998): p. 47 en E. Kleemans, M. Brienen en H.
van de Bunt (20021: p. 143.
B. wellman 119ï9, 20011.
H. Khondker (2004).
Zie ook E. Kleemans, M. Brienen en H. van de Bunt (2002).
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reld blijken tussenpersonen, ook wel `makelaars' genoemd, een uiterst belangrijke rol
te spelen.''o Aangezien nieuwe zakenpartners elkaar in het criminele netwerk zelfs

louter en alleen middels persoonlijke contacten kunnen `vinden', mag worden

aangenomen dat intermediairen ook daar een cruciale rol vervullen.''' Een misdaadon-
dernemer kan immers onmogelijk met elk relevant lid van het criminele netwerk een
persoonlijke relatie opbouwen. Alleen doormiddel van `bruggenbouwers' kunnen snel
verbindingen tussen glocale boxes tot stand worden gebracht.

2) Vaststellen van de betrotAwbaarheid

De leden van het criminele netwerk zijn gehandicapt bij het aangaan van nieuwe
relaties. Het doel is immers het plegen van misdrijven. Hoewel alleen praten over
voorgenomen criminele projecten nog geen strafbare feiten oplevert, is dat uiteraard
wel risicovol wanneer die ideeën concreet zijn. Immers, wanneer de gesprekspartner
bijvoorbeeld een informant of (politiële) infiltrant is, wordt de kans op aanhouding

en vervolging dan wel erg groot. Bovendien kan, wanneer het eenmaal tot criminele
samenwerking is gekomen, geen beroep worden gedaan op rechtsbescherming. In de
voorfase dient dus ook te worden vastgesteld of de tegenpartij betrouwbaar is met
betrekking tot de concrete uitvoering van het criminele bedrijfsproces. Zal hij zijn

afspraken, als zakenpartner of als werknemer, ook nakomen?
De leden van het criminele netwerk kunnen de betrouwbaarheid van nieuwe

contacten ten eerste zelf proberen vast te stellen. Ook in het gewone zakelijke verkeer
is zoiets van groot belang, en er magworden aangenomen dat de methoden die worden
gebruikt, tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn. Om te beginnen speelt in de
bovenwereld de reputatie van het bedrijf of de instantie waarvoor een potentiële
zakenpartnerwerkzaam is, ofzijn persoonlijke prestige, een belangrijke rol. Daarnaast
vindt reeds in een eerste gesprek een toets van iemands inhoudelijke deskundigheid
plaats. Voorts zijn gedeelde normen en waarden van belang. Dieworden bijvoorbeeld
tot uitdrukking gebracht in de conversatie, maar net zo goed in gedrag, houding en
kleding. In de regel ishet dus bevorderlijk voor het ontstaan van een basaal vertrouwen
wanneer de partijen reeds deel uitmaken van dezelfde subcultuur of etnische groep.

Deze methoden bieden natuurlijk niet altijd garanties. Oplichters blijken soms

uitstekend in staat om deskundigheid te veinzen en hun gedrag, houding en kleding

perfect aan te passen aan die van hun doelwit. In het criminele netwerk kunnen
infiltranten van de politie hetzelfde doen.''' En een reputatie kan, omdat nu eenmaal

Zie J. Rauch ( 2001): p. 1 194-1 197.
Zie ook: H. Albrecht (2003): p. 402.
Een politieman of -vrouw die als intiltrant optreedt, moet natuurlijk worden getraind om de juiste
kennis en gedrag te kunnen vertonen. Hoewel er in informele gesprekken met rechercheurs ook
wel voorbeelden werden aangedragen van politiefunctionarissen die in dat opzicht `natuurtalenten'
bleken te zijn.
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niet eenvoudig openlijknavraag kan worden gedaan naar personen, in de onderwereld
een stuk gemakkelijker worden vervalst dan in de bovenwereld, zeker wanneer de
potentiële zakenpartner uit het buitenland aflcomstig is.

De tweede mogelijkheid om de betrouwbaarheid van een nieuw contact vast te
stellen is het inschakelen van tussenpersonen, die garant kunnen staan voor de nieuwe
potentiële zakenpartner. In het gewone zakenleven spelen intermediairen in dat
opzicht een wezenlijke rol. Zij kunnen niet alleen contacten tot stand brengen binnen
het netwerk die voorheen nog niet aanwezig waren, zoals hiervoor werd geschetst,
maar bovendien ook een persoonlijke garantie afgeven voorde betrouwbaarheid van
de partijen die zij met elkaar in contact brengen. Weerom mag worden aangenomen
dat tussenpersonen ook op dat vlak cruciaal zijn in het criminele netwerk.15'

De derde mogelijkheid om vertrouwen te genereren is het beperken van de
criminele contacten tot een afgebakend aantal leden van het criminele netwerk,
bijvoorbeeld een deelverzameling waarvan de betrouwbaarheid reeds is vastgesteld.
Deze werkwijze kan bijvoorbeeld worden aangetroffen bij de maffia, bij outlaw
motorryclegangs, bij de Chinese triaden en bij de Japanse Yakuza.154 Zij creëren middels
initiatierituelen als het ware een deelverzameling binnen het criminele netwerk,
waarvan andere leden van dat netwerk, en uiteraard ook gewone burgers, uitgesloten
zijn. Het voordeel van zo'n crimineel subnetwerk is enerzijds dat de loyaliteit van de
leden aan de eigen groep ermee wordt vergroot en anderzijds dat buitenstaanders (nog)
mindergemakkelijk toegang hebben. Het nadeel is dat altijd moet worden teruggeval-
len op het human capital dat binnen de eigen kring voorhanden is. Het werven van
nieuwe leden is bovendien een langdurig proces. Dat kan ertoe leiden dat men minder
flexibel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen op de criminele `markt'. `s'

Een equivalent voor `broederschappen' is een daadwerkelijke familiebinding.
Binnen het criminele netwerk is het niet ongebruikelijk dat personen onderling relaties
aangaan of inet elkaar trouwen. En ook aan zo'n binding kan, hoewel dat natuurlijk
niet de primaire bedoeling is, extra betrouwbaarheid of loyaliteit worden ontleend.

De consequentie van het voorgaande is dat het tot stand brengen van volkomen
nieuwe bindingen in het criminele netwerk tamelijk tijdrovend is, tenzij de betrokke-
nen zekere risico's voor liefnemen. Van een volkomen nieuw contact kan immers niet
direct debetrouwbaarheid worden vastgesteld. Een vorm van initiatie is mogelijk, maar
zo'n ritueel vergt veel tijd en komt derhalve de snelheid waarmee kan worden
ingespeeld op nieuwe zakelijke mogelijkheden, niet ten goede. Ook nieuwe contacten
die in de gevangenis ontstaan, hebben als nadeel dat ze pas naverloop van tijd, als de
partijen weer op vrije voeten zijn gekomen, kunnen worden geëffectueerd. Echter,

E. Kleemans, Ct1. Brienen en H. van de Bunt (2002): p. 50.
H. Hagen (]998), L. Paoli (2002): p. 76, L. Paoli (2003).
Zie bijvoorbeeld L. Paoli (2003). "Lij constateerde dat probleem met betrekking tot de Amerikaanse
maffia.
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nieuwe informatierelaties die via tussenpersonen worden gelegd, kunnen zowel
betrouwbaar als snel tot stand worden gebracht. Ermagdan ook worden verondersteld
dat met name intermediairen voor het functioneren van het criminele netwerk van
wezenlijk belang zijn.

2.3.3. BESTENDIGHEID VAN HET CRIMINELE NETWERK

De bestendigheid van de informatierelaties valt te beschouwen als een tweede
`kwaliteitsaspect' van het criminele netwerk. Hoe langer de eenmaal gevormde relaties
in stand blijven, hoe gemakkelijker er immers gebruik van kan worden gemaakt. Ook
de omvang van de uitstroom van leden uit het criminele netwerk bepaalt mede de
bestendigheid.

`Gewone' sociale contacten kunnen zo hecht zijn dat ze een belangrijk deel van
het leven van de betrokkenen bestrijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor familierelaties
en ook voor bepaalde vriendschappen. De meeste sociale relaties verwateren na kortere
of langere tijd echter weer. Het plezier in de contacten vermindert, ofde focus waarop
de relatie gebaseerd is, verdwijnt. lemand kan bijvoorbeeld verhuizen, ander werk
vinden, in een andere levensfase terechtkomen enz. Uit Amerikaans onderzoek bleek
dat sociale contacten relatief instabiel zijn. Van de bindingen die op één tijdstip werden
gemeten, bestond na een jaar nog twee derde.''6 Na tien jaar bleek nog maar een kwart
tot een derde van de sociale contacten in stand te zijn gebleven.157

Deze uitkomsten stelden de sociale netwerktheorie voor problemen: hoe kan het
netwerk immers functioneren als de bindingen zo weinig bestendig zijn? De
onderzoekers droegen daarvoor de verklaring aan dat elke persoon enerzijds een
beperkt aantal harde sociale relaties onderhoudt en anderzijds een veel groter aantal
lossere en regelmatiger veranderende contacten.15" Hoewel deze veronderstelling
plausibel klinkt, is enige voorzichtigheid geboden: er is nog maar weinig empirisch
onderzoek naargedaan."y

Hoe bestendig zal in dat licht een crimineel netwerk zijn? Zeer belangrijk is de
constatering dat een crimineel netwerk geen zuiver sociaal netwerk is, maar primair
een economisch doel dient. Er mag dan ook worden aangenomen dat de leden van
het criminele netwerk de informatierelatie pragmatischer zullen benaderen dan een
gewone sociale relatie. Dat kan worden geïllustreerd met het volgende gedachtenexpe-
riment. Stel dat persoon A tijdens een vakantie een aantal weken vriendschappelijk
omgaat met persoon B, bijvoorbeeld omdat zij op dezelfde camping staan. Vervolgens

D. Morgan, M. Neal en P. Carder (1997), J. Suitor en S. Keeton ( 1997).
). Suitor en S. Keeton ( 1997) en B. Wellman, R. Yuk-lin Wong, D. Tindall en M. Nazer (1997).
D. Morgan, M. Neal en P. Carder (1997).
J. Suitor, B. Wellman en D. Morgan (1997).
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is er vijfjaar geen contact, maar staat persoon B opeens onverwacht bij persoon A op
de stoep. De kans is in zo'n geval ~vaarschijnlijk vrij groot dat deze raar zal opkijken.

Stel nu echter dat beiden deel uitmaken van het criminele netwerk. Op de camping
is een informatierelatie tot stand gebracht, die nadien echter niet heefr geleid tot
nieuwe contacten. Nu, vijfjaar later, heeft persoon B opeens de mogelijkheid om deel
te gaan nemen aan een zeer lucratief crimineel bedrijfsproces en denkt daarbij aan
persoon A, die dus ook de nodige inkomsten tegemoet kan zien. Zal B er in dat geval
om malen dat hij jarenlang niets van A heeft gehoord? Er is een aanzienlijke kans dat
dit niet het geval is. Het voorbeeld is hypothetisch, maar het impliceert wel dat eenmaal
gevormde informatierelaties in het criminele netwerk gemiddeld genomen waarschijn-
lijk bestendiger zullen zijn dan de bindingen in een alledaags sociaal netwerk.

De tweede factor die de bestendigheid van het criminele netwerk beïnvloedt, is de
uitstroom van de individuele leden. Hoe meer informatierelaties er verdwijnen omdat
leden van het netwerk overlijden, zich op eigen initiatief terugtrekken of langdurig
in de gevangenis verdwijnen, hoe meer dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Om te beginnen kunnen leden van het criminele netwerk komen te overlijden. Dat
kan zowel op natuurlijke als op onnatuurlijke wijze gebeuren. Hoewel het in de
Nederlandse context zeker niet zo is dat leden van het criminele netwerk in meerder-
heid als gevolg van een liquidatie aan hun eind komen, blijken zij wel een verhoogd
risico te lopen op een vroegtijdige dood. Uit een onderzoek naar sterfgevallen onder
veroordeelde criminelen, 25 jaar na dato, blijkt dat van de mannen 14 procent na die
periode was overleden.'~" In een controlegroep van gemiddelde burgers was dat
9,7 procent. Het verschil is dus niet zodanig dat het Nederlandse criminele netwerk
daar ernstig onder zal lijden.

In de tweede plaats kunnen leden van het criminele netwerk zich op eigen initiatief
terugtrekken en zich niet langer beschikbaar stellen voor deelname aan illegale
activiteiten. Iemand kan uit morele overwegingen het milieu vaarwel zeggen, maar
eventueel ook gaan rentenieren. Een variant hierop is dat iemand uit het criminele
netwerk wordt uitgesloten, bijvoorbeeld omdat hij zodanig onbetrouwbaar of
gewelddadig is gebleken dat niemand nog een informatierelatie met hem wil aangaan,
laat staan daadwerkelijke illegale activiteiten met hem wil ontplooien. Zo beschrijft
Van Duyne (1995) een persoon, door hem voorzien van de toepasselijke gefingeerde
naam `Bonkbrein', die zich wanneer het criminele bedrijfsproces misliep dennate
gewelddadig gedroeg ten opzichte van zijn medewerkers, dat hij steeds moeilijker
personeel kon vinden dat voor hem wilde werken. Dat betrof inet name de bemannin-
gen voor de smokkelschepen waarmee hasjiesj moest worden getransporteerd, die dus
over specifieke deskundigheid moesten beschikken. "'' Het is ook niet ondenkbaar dat
een lid van een criminee] samenwerkingsverband die na een aanhouding volledige

P. Nieuwbeerta en 1. Deerenherg (2004).
N. van Duyne (1995 ); p. 52-53.
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verklaringen tegenover de politie heeft afgelegd, of waarvan bekend is geworden dat
hij als informant is opgetreden, wordt buitengesloten. Lnst but not least kan iemand
zich terugtrekken uit een specifiek segment van het criminele netwerk. Hij kan
bijvoorbeeld niet langer bereid zijn om te participeren in het plegen van bankoverval-
len, maar bijvoorbeeld wel om deel te nemen aan het opzetten van cannabiskwekerijen.

In de derde plaats kan de overheid in het criminele netwerk interveniëren, door
leden die daadwerkelijk deelnemen aan illegale activiteiten, aan te houden en tot een
gevangenisstrafteveroordelen. Dit ontneemt hen uiteraard niet het lidmaatschap van
het criminele netwerk, maar wel de mogelijkheid om een tijdlang effectief iets te doen
met hun kennis, vaardigheden en motivatie. Eventueel kunnen organisatoren vanuit

de penitentiaire inrichting criminele bedrijfsprocessen blijven aansturen, maar dat
vergt uiteraard wel dat zij over betrouwbare medewerkers beschikken die nog altijd
op vrije voeten zijn. Bovendien is het de vraag of dit ook volgehouden kan worden
wanneer de betrokkene tot een langdurige gevangenisstraf is veroordeeld.

2.3.4. DICHTHEID VAN HET CRIMINELE NETWERK

De dichtheid van de informatierelaties is de volgende factor die de kwaliteit van het
criminele netwerk bepaalt. Het begrip `dichtheid' staat voor de verhouding tussen het
aantal mogelijke en daadwerkelijk aangetroffen bindingen in een sociaal netwerk.
Wanneer alle mogelijke bindingen daadwerkelijk aanwezig zijn, is de dichtheid gelijk

aan 1. Bijvoorbeeld: in een netwerk(je) dat bestaat uit drie personen, kan er sprake
zijn van twee of van drie informatierelaties. In het eerste geval onderhoudt persoon
A contact met B en met C, terwijl tussen de beide laatstgenoemden geen informatie-
relatie bestaat. De andere mogelijkheid is dat A, B en C alle drie in direct contact met
elkaar staan. In het eerste geval is er dus sprake van twee bindingen (dichtheid 0,67),
terwijl er in het andere geval drie zijn (dichtheid 1,0). Hoe groter de dichtheid, hoe
eenvoudiger informatie kan worden uitgewisseld en hoe gemakkelijker het eventuele
wegvallen van verbindingen kan worden opgevangen. Immers, wanneer in het eerste
netwerk persoon A wegvalt, is er geen contact meer mogelijk tussen B en C. Als A, B
en C allemaal met elkaar in contact staan, kunnen de overblijvers de relatie voortzetten
wanneer één van hen verdwijnt.

Barry Wellman heeft in de jaren -r.eventig van de vorige eeuw een onderzoek gedaan
naar de dichtheid van sociale netwerken, dat inmiddels klassiek is geworden.'~'
Allereerst bleek daaruit dat sociale netwerken in het algemeen relatief arm aan
bindingen waren. In bijna de helft van de gevallen was de dichtheid niet groter dan
0,25. Met andere woorden: maar maximaal een kwart van de denkbare verbindingen

ibz 13.1ti'ellman (19i9).
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bestond ook in werkelijkheid.'fi' Netwerken van familieleden bleken de grootste
dichtheid te hebben.

Mdere onderzoekers hebben de hypothese geformuleerd dat ookde maatschappe-
lijke context de dichtheid van sociale netwerken mede kan bepalen.16~ De veronderstel-
ling was dat in sterk geïndividualiseerde samenlevingen de netwerkdichtheid
gemiddeld geringer is, omdat de burgers daar minder van sociale relaties afhankelijk
zijn om goederen, werk of (overheids)diensten te kunnen verkrijgen. Hoewel uit
empirisch onderzoek inderdaad verschillen naar voren kwamen, konden die echter
niet geheel aan contextvariabelen worden toegeschreven.'~5

Diverse economisch-sociologen hebben zich gebogen over de vraag hoe, gegeven
de relatief beperkte dichtheid, sociale netwerken toch hun economische functie op
effectieve wijze kunnen vervullen. Mark Granovetter heeft, in een eveneens klassiek
artikel, gewezen op het belang van weak ties. "'`' De gedachte daarachter is dat de
frequentie van de contacten tussen de leden van sociale netwerken niet bepalend is
voor hun toegevoegde waarde. Juist de `zwakke' bindingen, waarbij de frequentie van
de informatie-uitwisseling relatief klein is, resulteren vaak in vernieuwing en dynamiek.
Het aantal contacten mag dan wel het grootst zijn tussen individuen die op relatief
kleine geografische enculturele afstand van ellcaar staan, maar deconsequentie daarvan
is echter ook dat deze netwerkleden er gemiddeld genomen dezelfde ideeën op
nahouden en tot vergelijkbare hulpbronnen toegang hebben. De meeste toegevoegde
waarde ligt echter, althans in theorie, besloten in relaties tussen personen die zowel
mentaal als geografisch op grotere afstand van elkaar staan. De kans is dan immers
veel groter dat zij nieuwe waardevolle inzichten aan elkaar kunnen overdragen of
toegang tot afwijkende hulpbronnen hebben."'

Een netwerk hoeft dan ook, om toch goed te kunnen functioneren, dus geen grote
dichtheid van hoogfrequente informatierelaties te hebben. Het belangrijkste is dat
structuralholes in de sociale en economische netwerken, oftewel onderdelen van het
netwerk waartussen relatief weinig bindingen bestaan, worden overbrugd."" De
personen die dergelijke verbindingen tot stand brengen, zijn dan ook cruciaal voor
de kwaliteit van het netwerk.

Hiervoor is beredeneerd dat bindingen in het criminele netwerk relatiefbestendig
zijn. Ze hoeven, vanwege het economische karakter, niet voortdurend te worden
onderhouden wanneer er geen sprake is van voorgenomen of lopende illegale
activiteiten. Dat is zelfs risicovol: hoe meer nice-to-know informatie er wordt
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B. Wellman (1979): p. 1215.
C. Fisher en Y. Shavit (1995).
C. Fisher en Y. Shavit (199i ). In het desbetreffende artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen
Israël en de Verenigde Staten. De VS werden opgevat als een ( meer) geïndividualiseerde samenleving,
terwijf Israël meer als een netwerkmaatschappij werd gezien.
b1. Granovetter ( 1973).
). Baron en M. Hamian (1994): p. 1 134.
R. Burt U992).
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uitgewisseld, hoe groter ook de kans dat deze in de handen komt van de overheid of
van kwaadwillende collega-criminelen.

Resumerend kan dan ook devolgende, enigszins paradoxaal klinkende, veronder-
stelling worden geformuleerd. Enerzijds zal de gemiddelde bindingsdichtheid in het
criminele netwerk, ten opzichte van een gewoon sociaal netwerk, relatief groot zijn.
Daar staat anderzijds echter tegenover dat het merendeel van die bindingen inert is:
ze bestaan wel en kunnen te allen tijde worden geactiveerd, maar normaliter wordt
er relatief weinig informatie uitgewisseld. Dat is immers niet nodig en bovendien
risicovol.

2.4. CRIMINELE SAMENWERKING EN
UITVOERING VAN HET BEDRIJFSPROCES

Wanneer de noodzakelijke informatierelaties in het criminele netwerk tot stand zijn
gebracht, ligt de weg voor daadwerkelijke criminele samenwerking, en derhalve de
uitvoering van concrete criminele bedrijfsprocessen, open. In deze paragraaf zal daarop
nader worden ingegaan, en bovendien zal aandacht worden besteed aan de vraag hoe
de uitvoering van het criminele bedrijfsproces wordt gecoórdineerd.

2.4.1. VAN INFORMATIERELATIES NAAR CRIMINELE
SAMENWF.RKING

Op het moment dat een aantal leden van het criminele netwerk deel gaat nemen aan
de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen ontstaat een crimineel samenwerkings-
verband. Iedereen die bij de uitvoering van het bedrijfsproces een rol vervult, hoeklein
ook, kan in principe tot dat verband worden gerekend.

Organisatoren zijn hiervoor beschreven als de initiatiefnemers van concrete
criminele bedrijfsprocessen. Zij dienen de menskracht en de middelen bijeen te
brengen die nodig zijn voor de uitvoering van het bedrijfsproces. Het is in principe
mogelijk dat één organisator het volledige bedrijfsproces controleert. Gezien de
complexiteit van veel criminele bedrijfsprocessen, is dekans echter groter dat meerdere
organisatoren met elkaar zaken moeten doen. Die contacten moeten dus tot stand
worden gebracht. Daarnaast zal de organisator de nodige hulpkrachten en dienstverle-
ners moeten aanwerven, die tegen betaling bepaalde werkzaamheden willen verrichten.
En eventueel moet hij ook een beroep doen op financiers, wanneer hij zelf niet over
(voldoende) investeringskapitaal beschikt.

Hoe snel de benodigde menskracht en middelen bijeen kunnen worden gebracht,
is afhankelijk van de informatierelaties waarover een organisator reeds beschikt. Moet
hij eerst nog op zoek naar betrouwbare dienstverleners of hulpkrachten, ofheeft hij
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die relaties reeds in het verleden tot stand gebracht en kan hij ze snel weer activeren?
En kan de organisator een beroep doen op tussenpersonen (makelaars) die de
benodigde contacten voor hem tot stand kunnen brengen? In het volgende schema
is weergegeven hoe een crimineel samenwerkingsverband wordt gevormd uit het
criminele netwerk.

Figuur 2. Het criminele samenwerkingsverband

HNpkrachi

i- - - - - - - - - - ; Organisator

H IpkraUll ~

~

~i-----------,
Hulpkracht

Zoals Mary McIntosh al vaststelde, hoeft het criminele samenwerkingsverband in
principe slechts gedurende de uitvoeringscyclus van één crimineel bedrijfsproces te
bestaan. Het is echter ook mogelijk dat dezelfde groep weer nieuwe gezamenlijke
projecten zal starten. Het ligt voor de hand dat het samenwerkingsverband, zolang
de illegale activiteiten succesvol en ongestoord verlopen, in min of ineer dezelfde
personele samenstelling blijft opereren. Althans, op voorwaarde dat de zakelijke
mogelijkheden ruim genoeg zijn om regelmatig nieuwe criminele bedrijfsprocessen
te kunnen starten, dat iedereen zijn taken naar behoren uitvoert, en dat geen leden
die een onmisbare bijdrage leveren aan het bedrijfsproces, voor langere tijd achter slot
en grendel verdwijnen. Wanneer dat het geval is, kan het samenwerkingsverband zich
zelfs ontwikkelen tot een bestendige organisatie waarvan de personele samenstelling
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niet radicaal meer verandert, en waarbinnen sprake is van uitgekristalliseerde en
fitnctionele verhoudingen.

2.4.2. HET CKIMINELE BEDRIJFSPROCES

Als het criminele samenwerkingsverband is gevormd, kan de uitvoering van het
criminele bedrijfsproces een aanvang nemen. Zoals hiervoor werd beschreven, wordt
het bedrijfsproces opgevat als een logistiek proces. Sieber en B~gel (1993 ) pasten deze
benadering als eersten toe. Zij beperkten zich in hun beschrijving van logistieke
processen tot de zichtbare bewerkingen van goederen en kapitaal en enkele financiële
aspecten.'~y Sieber en Bbgel hebben vier logistieke deelprocessen onderscheiden.

Het eerste deelproces is deverwervingslogistiek (Beschaffi~ngslogistik). 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 voordevervaardiging van het illegale product. In het derde
deelproces staat de afzet (Absatzlogistik) centraal. Dit heeft betrekking op de verkoop
van kant-en-klare producten, evenals 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.

Door Huisman e.a. (2003) is de neerslag van het criminele vermogen, dat deel
uitmaakt van de Entsorgungslogistik, nader uitgewerkt. Zij hebben het wisselen, het
verplaatsen, het verhullen en de besteding van het wederrechtelijk verkregen voordeel
aan het logistieke proces toegevoegd. "" Bovendien onderscheiden Huisman e.a. allerlei
ondersteunende activiteiten in het logistieke proces, namelijk: transport, communica-
tie, afscherming, financiële logistiek en geweld.'''

De logistieke benadering van illegale activiteiten biedt een handzaam kader voor

de analyse van de verschillende stappen die voor de uitvoering van een bepaalde vorm
van misdaad moeten worden gezet, en de hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn. Het
logistieke model van Sieber en B~gel (1993) beperkt zich echter tot slechts twee
onderdelen van het bedrijfsproces, namelijk de waarneembare goederenstroom en
enkele onderdelen van de geldstroom. De poging van Huisman e.a. (2003) om het
logistieke model completer te maken leidt echter tot topzwaarte: de samenhang tussen
alle facetten is nauwelijks nog interpreteerbaar.

i:n
U. Sieber en R. Bógel ( 1993): p. 42-45.
W. Huisman, M. Huikeshoven, H. van de Bunt e.a. (2003): p. 100.
Huisman e.a. (2003) nemen bovendien nog vier voorwaarden voor de totstandkoming van het
logistieke proces op in het model, namelijk: knowhow, contacten, menskracht en investeringen. Deze
aspecten zijn hier binnen het kader van het criminele ne[werk geplaatst.
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In de bedrijfskundige literatuur worden logistieke processen meer handzaam
onderverdeeld in een goederenstroom, een informatiestroom en een geldstroom."Z
Die driedeling is ook voor de bestudering van criminele bedrijfsprocessen uitstekend
bruikbaar. Bovendien wordt met de informatiestroom een belangrijk element
toegevoegd aan het analysemodel, dat bij de bestudering van criminele logistiek tot
nog toe weinig aandacht heeft gekregen. In het vervolg van deze paragraaf zal deze
driedeling dan ook als leidraad worden genomen en nader worden uitgewerkt.

1) Degoederenstroom

De goederenstroom wordt gedefinieerd als de keten waarin de illegale goederen of
diensten feitelijk worden geproduceerd ofverzorgd. De goederenstroom omvat zowel
roerende als onroerende goederen. Daarnaast gaat het zowel om goederen waarvan
het bezit of de verhandeling strafbaar is gesteld als om alledaagse producten en
hulpmiddelen die overal in de bovenwereld worden gebruikt.

In welke hoeveelheden en samenstelling de uiteenlopende goederen nodig zijn,
is afhankelijk van de kenmerken van het criminele bedrijfsproces."' Navolgend is de
goederenstroom in relatie tot de productie van synthetische drugs nader uitgewerkt.
Deze omvat vijf hoofdstappen, namelijk:
1. Verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen:

a. verzorgen van een productieruimte;
b. verzorgen van standaardapparatuur en legale grondstoffen;
c. verzorgen van speciale apparatuur en illegale grondstoffen;

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 eindproduct.

Om te beginnen moet een productielokatie worden verzorgd evenals de productiemid-
delendie voor de fabricage noodzakelijk zijn. Dit betekent dus het huren ofkopen van
een productieruimte en het verzorgen van grondstoffen en zowel de standaard- als
despeciale apparatuur. De standaardapparatuur, bijvoorbeeld tabletteermachines, kent
ook legale toepassingen en kan dus in principe bij reguliere bedrijven worden gekocht.

Zie biívoorbeeld D. van Damme (2000).
"Z.ie bijvoorbeeld A. Spapens en C. Fijnaut (2005) voorde uitwerkingvan goederenstromen in relatie
tot tien verschillende vormen van zware of georganiseerde misdaad.
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De speciale apparatuur, zoals bijvoorbeeld reactievaten voor de synthese van MDMA,
is echter niet in de winkel verkrijgbaar en moet dus aan de behoeften worden aangepast
ofvan dienstverleners in de onderwereld worden betrokken. Naast de apparatuur moet
worden voorzien in de noodzakelijke grondstoffen voor het productieproces. Ookhier
zijn de meeste grondstoffen legaal te koop, maar het essentiële PMK moet illegaal
worden verkregen.

In stap twee van dit logistieke deelproces moeten deverschillende benodigdheden
naar het laboratorium worden vervoerd en de apparatuur ter plaatse geïnstalleerd.
Daarvoor zijn transportmiddelen noodzakelijk, die dienen teworden gekocht, gehuurd
of geleend. Het is niet ondenkbaar dat het productieproces over meerdere lokaties
wordt verdeeld, zodat de productiemiddelen tevens naar uiteenlopende plaatsen
moeten worden gebracht. Grondstoffen kunnen tevens tot aan het gebruik apart
worden opgeslagen, wat inhoudt dat ook daarvoor aparte opstallen moeten worden
geregeld.

Dederde stap is de feitelijke uitvoering van het fabricageproces. Dat proces omvat
verschillende productiestappen: synthese, kristallisatie, drogen en tablettering. Ook
blijven er bij de vervaardiging van synthetische drugs afvalchemicaliën over.
Desgewenst kunnen die (deels) geschikt worden gemaakt voor hergebruik, waarvoor
weerom apparatuur en andere chemicaliën nodig zijn. De afvalstoffen kunnen echter
ook op een afgelegen plaats, in het oppervlaktewater, ofop andere manieren worden
gedumpt.

Wanneer het concrete eindproduct vervaardigd is, kan het, in de stappen vier en
vijf, worden verkocht en afgeleverd aan de kopers. Vervolgens kan het worden bezorgd
bij de afnemers, en uiteindelijk bij de consument.

2) De informatiestroom

Het tweede onderdeel van het criminele bedrijfsproces is de informatiestroom. Deze
omvat alle gegevens die in functie van dat proces tussen de leden van het criminele
samenwerkingsverband worden uitgewisseld. Ook de uiteenlopende communicatie-
hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt, kunnen tot de informatiestroom worden
gerekend. Tijdens het criminele bedrijfsproces wordt inhoudelijke, organisatorische
en sociale informatie uitgewisseld.

De inhoudelijke informatiestroom omvat alle gegevens die rechtstreeks betrekking
hebben op degoederenstroom ofde geldstroom. Het gaat bijvoorbeeld om onderhan-
delingen over de verkoop van een partij verdovende middelen, of om de afstemming
met hulpkrachten of dienstverleners over de door hen uit te voeren concrete
activiteiten. Deze informatiestroom moet worden verhuld omdat ze direct naar
strafbare feiten ofgoederen kan leiden. Om die reden wordt de inhoudelijke informatie
zo veel mogelijk tijdens mondelinge en persoonlijke ontmoetingen uitgewisseld.
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In de tweede plaats moet, in functie van het criminele bedrijfsproces, voortdurend
organisatorische informatie worden uitgewisseld. Dit betreft ontmoetingen die moeten
worden geregeld of verzet, gesprekken om elkaar de weg te wijzen naar bepaalde
lokaties enz. De organisatorische communicatie vindt grotendeels per (mobiele)
telefoon plaats.

Tot slot wordt door de leden van het criminele samenwerkingsverband ook veel
informatie uitgewisseld die niet direct functioneel is voor de uitvoering van de lopende
illegale activiteiten maar die wel de opsporingsinstanties van dienst kan zijn. Dit is de
sociale informatiestroom. Die informatie kan een beeld verschaffen van het gedrag
en het karakter van de betrokkenen en de sociale context waarin zij zich bewegen.

3) De geldstroom

Het derde onderdeel van het criminele bedrijfsproces, de geldstroom, omvat alle
uitwisseling van tinanciën, in de vorm van contant of giraal geld, money-transfers
evenals betalingen in natura. De geldstroom kan eveneens in drie onderdelen worden
opgedeeld.

Een eerste deel van de geldstroom heeft betrekking op de handelstransacties die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het criminele bedrijfsproces. Ook het
investeringsgeld dat eventueel van financiers wordt betrokken, vormt onderdeel van
deze geldstroom. In functie van het bedrijfsproces moeten uiteraard de illegale
goederen worden aangekocht. Daarnaast worden ook allerlei producten ofdiensten
van reguliere bedrijven betrokken, die eveneens moeten worden betaald.

In de tweede plaats moeten hulpkrachten en dienstverleners, die tegen een
afgesproken honorarium werkzaamheden verrichten, worden betaald. Deze transacties
kunnen als een tweede onderdeel van de geldstroom worden gezien.

Het derde deel van de geldstroom staat echter los van het concrete criminele
bedrijfsproces en heefr betrekking op de benutting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel. Het uiteindelijke doel van de deelnemers aan het criminele bedrijfsproces
is immers de besteding of de herinvestering van de financiële opbrengsten. Om te
beginnen kan een lid van een crimineel samenwerkingsverband besluiten om
betrekkelijk kleine consumptieve aankopen te doen, om het contante geld thuis te
bewaren, ofom het te herinvesteren in nieuwecriminele projecten. Die bestedingsvor-
men vergen in principe geen extra logistieke stappen.

Hij kan echter ook grotere aankopen willen doen, het geld willen onderbrengen
bij een reguliere financiële instelling, ofhet willen investeren in de `bovenwereld'. In
dat geval moeten aanvullende afschermingsmaatregelen worden genomen: het geld
moet eerst worden `witgewassen'. Witwassen betekent idealiter dat het `zwarte' geld,
waarvan de bezitter niet naar waarheid kan verklaren hoe hij eraan is gekomen,
kunstmatig van een legale herkomst wordt voorzien. Als dat niet mogelijk is, moet
er ten minste voor worden gezorgd dat de overheid, doorgaans de Belastingdienst, niet
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in staat is om de werkelijke herkomst eenvoudig te achterhalen. In het logistieke proces
moet daartoe een aantal aanvullende stappen worden gezet.

2.4.3. DE ORGANISATIE VAN HET CRIMINELE
BEDRIJFSPROCES

Succesvolle uitvoering van een bedrijfsproces, of het nu een crimineel bedrijfsproces
is ofniet, vergt gecoórdineerde samenwerking.'"' Zowel een reguliere bedrijfsorganisa-
tie als een crimineel samenwerkingsverband bestaat echter uit verschillende individuen,
die ieder hun eigen partiële doelstellingen nastreven waartussen maar ten dele overlap
bestaat.'" Coërdinatiemechanismen zorgen ervoor dat alle deelnemers aan het

bedrijfsproces toch een functionele bijdrage leveren. In de organisatieliteratuur worden

deze mechanismen organizing~rinciples genoemd. "~ In de bovenwereld kunnen drie

organisatieprincipes worden onderscheiden, namelijk: beloning, prijs en vertrouwen. "'

In de onderwereld kan, omdat de uitvoerders van het bedrijfsproces geen rechtsbe-

scherming genieten, echter ook dwang worden toegepast. Dwang kan in dezecontext

derhalve als een vierde organisatieprincipe worden beschouwd.
Organisatieprincipes hebben niet alleen een co~rdinerend effect: ze bepalen ook

de structuur van de samenwerking. Wanneer het prijsmechanisme ofvertrouwen de

dominante principes zijn, vloeit daar automatisch een meer egalitaire organisatiestruc-
tuur uit voort. Wanneer het beloningssysteem of dwang domineren, impliceert dat
meer hiërarchische verhoudingen.

De uitvoering van een bedrijfsproces vergt vrijwel altijd een combinatie van
co~rdinatiemechanismen. Een organisatie, ook een criminele, is zelden geheel `plat'

of geheel hiërarchisch. Welke mix van organisatieprincipes nodig is, wordt deels
bepaald door de kenmerken van het bedrijfsproces.''" Daarnaast spelen echter ook

de persoonlijke ofcultureel bepaalde voorkeuren van de deelnemers een grote rol. De

consequentie is dan ook dat bij gelijksoortige bedrijfsprocessen in de praktijk allerlei

verschillende organisatiestructuren kunnen worden aangetroffen. Dat geldt ookvoor

criminele `organisaties'.`'y In het vervolg van deze paragraaf zullen de vier organisatie-

principes nader worden uitgewerkt.
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W. Ouchi (1980). B. McEvily B, V. Perrone en A. Zaheer (2003): p. 92.
W. Ouchi (1980).
B. McEvily, V. Perrone en A. Zaheer (2003).
I. Podolny en K. Page (1998): p. 58.
Zie ook: E. Kleemans, E. van den Berg, H. van de Bunt e.a. (1998): p. 36-40.
United Nations, 2002, Results ofa PilotSurvey oJFortySelected Organized Crirninal Groups in Sixteen

Cotmtries, Office on Drugs and Crime

Intersentia 61



Interactie tussen criminaGteit en opsporing

1) Beloningalsorganisatieprincipe

Beloning is het eerste belangrijke organisatieprincipe. Door middel van beloningwordt
bereikt dat individuen afgebakende bijdragen aan het bedrijfsproces leveren, in ruil
voor een afgesproken vergoeding. Vaak is die van financiële aard, maar ook betaling
in natura behoort tot de mogelijkheden. De vergoeding dient, om effectief te zijn, een
reële en eerlijke afspiegeling te zijn van de bijdrage die aan het bedrijfsproces wordt
geleverd. Naarmate de toegevoegde waarde daarvan groter is, of ineer schaarse kennis
en vaardigheden vereist, neemt de hoogte van de beloning in principe toe.

Een beloningssysteem hangt in de regel samen met een transactie tussen twee
partijen, waarvan de completering een bepaalde tijdsperiode vergt. Persoon A stelt
bijvoorbeeld een beloningbeschikbaar, waarvoor persoon B gedurende een bepaalde
tijd arbeidskracht moet leveren. Deze temporale disbalans leidt automatisch tot een
vorm van hiërarchie. Persoon A moet immers controleren of persoon B zijn
verplichtingen inderdaad, en op een kwalitatief acceptabele wijze, nakomt.

Om dit organisatieprincipe te laten functioneren is ook een garantiemechanisme
nodig. Degene die de arbeid verricht, moet er, als hij zich aan de gemaakte afspraken
heeft gehouden, immers van uit kunnen gaan dat hij de overeengekomen vergoeding
ook zal ontvangen. En de partij die arbeidskracht inhuurt, moet er, zeker wanneer met
voorschotten wordt gewerkt, op kunnen rekenen dat de verplichtingen ook volledig
worden nagekomen. In de bovenwereld worden die garanties ontleend aan formele
contracten, in combinatie met een ( juridisch ) arbitragesysteem om eventuele geschillen
daarover te kunnen beslechten.

2) Prijs als organtsatieprincipe

Prijs is het tweede organisatieprincipe waarmee de uitvoering van bedrijfsprocessen
kan worden geco~rdineerd.'"" De werking van het prijsmechanisme berust op vraag
en aanbod: transacties komen tot stand wanneer de prijs marktconform is. Dit
mechanisme is dus met name bruikbaar bij handelstransacties en dan specifiek voor
transacties waarbij de verwerving en de vergoeding gelijktijdig plaatsvinden.

In veel gevallen kan de waarde van het goed echter niet onmiddellijk worden
vastgesteld, of wordt het product geacht langere tijd probleemloos te functioneren.
Iemand die bijvoorbeeld een tweedehands auto koopt, verwacht immers dat die,
afhankelijk van de prijs, kortere of langere tijd probleemloos blijft functioneren.
Wanneer de transactie zijn waarcíe gedurende een langere tijdsperiode moet behouden,
is weerom een garantiemechanisme nodig.

In de bovenwereld kan de klant aan de koopovereenkomst dan ook bepaalde
rechten ontlenen. En ook hier kan hij een eventueel geschil met de leverancier

'"a W. Ouchi ( 1980): p. 132.
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voorleggen aan de rechter ofaan een andere arbiter. Daarnaast kunnen ook informele
garantiemechanismen een rol spelen. In internationale handelsnetwerken worden

bijvoorbeeld systemen van blacklisting gehanteerd, waarbij een zakenpartner die een
afspraak schendt, wordt uitgesloten uit het netwerk.'"'

Aangezien de koper en verkoper geen relatie voor een bepaalde tijdsduur
onderhouden, en omdat de markt de prijs bepaalt, is er dus ook geen sprake van een
hiërarchische verhouding. Een voorwaarde is uiteraard wel dat de potentiële koper
het aangebodene onmiddellijk en adequaat op waarde kan schatten. Deskundigheid,
denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een schilderij, kan daarbij behulpzaam zijn.
Ook bij de verhandeling van een partij verdovende middelen kan de kwaliteit soms
ter plekke worden vastgesteld. Uit tïlms is het beeld bekend van de chemicus die ter
plekke een monster vaneen partij drugs test terwijl de zakenpartners, geflankeerd door
zwaarbewapende bodygtiards, elkaar in afwachting van het oordeel wantrouwig staan

te beloeren. Ook in de onderwereld is er echter ook sprake van tal van transacties

waarvan de waarde niet direct kan worden bepaald. Bij een grote partij xtc-pillen kan

nu eenmaal niet ter plekke elke tablet worden getest.
Een ontevreden partij kan om te beginnen zelf proberen, goedschiks of kwaad-

schiks, tot een schikking met de andere partij te komen. Met name `kwaadschiks' -

lees het gebruiken van geweld - heeft echter belangrijke nadelen. De tegenpartij kan

bijvoorbeeld op dezelfde wijze reageren, waardoor het beoogde resultaat uitblijft.

Bovendien trekt excessief geweld, zoals moord ofgijzeling, onvermijdelijk de aandacht

van de autoriteiten. Om deze problemen tevoorkomen kan het derde organisatieprin-

cipe, vertrouwen, van belang zijn.

3) Vertrouwen ats or~anisatieprincipe

Zowel beloning als prijs kunnen alleen maar goed functioneren als co~rdinatiemecha-
nisme wanneer er bepaalde garantiemechanismen zijn. Die mechanismen tunctioneren
ook in de bovenwereld echter lang niet altijd optimaal.'N` Om die reden is vanuit de
organisatiesociologie dan ook gewezen op het belang van vertrouwen.'"'

Om te beginnen bieden contractuele overeenkomsten lang niet altijd soelaas.

Allerlei details zijn veelal zeer lastig eenduidig vast te leggen, zeker wanneer het een

ingewikkelde transactie betreft waaraan bijvoorbeeld door meerdere bedrijven moet
worden bijgedragen. In zo'n geval is het voor een rechter moeilijk om tot een
inhoudelijk oordeel te komen als er een geschil voorligt. Wanneer er ook nog
verschillende landen ofjurisdicties bij betrokken zijn, is (juridische) arbitrage helemaal
een ingewikkelde zaak. Rechtszaken zijn voorts kostbaar, zowel in financiële zin als

Zie M. Weidenbaum en S. Hughes (1996): p. 51 en I. Rauch (2001): p. 1 180- I 184.
Ibidem.
B. IvicEvily, V. Perrone en A. Zaheer (2003): p. 92.
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vanwege de verstoorde verhoudingen die er het gevolgvan zijn. McAuley (1963 ) wees
er in een beroemd geworden artikel bijvoorbeeld al op dat bedrijven conflicten dus
zo veel mogelijk onderling schikken, met name wanneer zij hun relatie in de toekomst
willen voortzetten.'x' Problemen worden in de regel pas all oe~t voor de rechter
uitgevochten wanneer de partijen niet langer zaken met elkaar willen doen.

Vertrouwen is ook essentieel omdat effectieve controle op werkzaamheden
lang niet altijd mogelijk is. Als de afstand tussen bedrijfsonderdelen groot is,
bijvoorbeeld omdat delen van het bedrijfsproces in verschillende landen worden
uitgevoerd, wordt totaalcontrole een heikele zaak. Dat geldt ook wanneer er moet
worden samengewerkt tussen zelfstandige organisaties, bijvoorbeeld in joint verrtures
of in virtual orsarl~izations.'"'

Wanneer er sprake is van vertrouwensrelaties tussen de transactiepartners, kunnen
zakelijke overeenkomsten worden aangegaan zonder dat er een beroep op garantie-
mechanismen hoeft te worden gedaan. Zakelijke overeenkomsten waarbij ofwel sprake
is van grote ongelijkheid in de tijdsduur van de ruil, ofwaarbij de waarde van het goed
of de dienst niet ia la rrtinute kan worden vastgesteld, kunnen dan toch veilig
plaatsvinden.'N~ In de optiek van sociologen moet vertrouwen dan ook als een
zelfstandig organisatieprincipe worden gezien, naast prijs en beloning.'R'

Hiervoor is reeds beschreven dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij het tot
stand brengen van informatierelaties in het criminele netwerk. Dit wil echter nog niet
zeggen dat het vertrouwen daarmee ook direct zo groot is dat men blindelings
handelstransacties met elkaar kan aangaan, ofmag veronderstellen dat een hulpkracht
of dienstverlener netjes zijn verplichtingen zal nakomen. Ondanks het basale
vertrouwen dat aanwezig is, bestaat immers altijd de mogelijkheid dat één van de
partijen meer voordeel denkt te halen uit het `bedonderen' van de ander, dan uit het
nakomen van de afspraken. Zelfs familiebanden bieden in dat opzicht geen garanties.

Als er echter we] op basis van vertrouwen gewerkt kan worden, biedt dat
belangrijke voordelen. Een criminele organisator dieover vertrouwde handelspartners,
financiers, hulpkrachten ofdienstverleners beschikt, hoeft niet voortdurend te dreigen
met geweld. Hij loopt in het algemeen genomen minder risico's en kan bovendien
sneller inspelen op eventuele winstkansen die zich aandienen. Een organisator die
voortdurend van nabij de activiteiten van hulpkrachten moet rnonitorerr, loopt zelf
immers ook een grotere kans op aanhouding.'A~

Hoe nu kan het vertrouwen zodanig worden vergroot dat er ook bij de uitvoering
van criminele bedrijfsprocessen op kan worden teruggevallen, en het dus de uitwerking
van een organisatieprincipe kan krijgen? Deveronderstelling binnen de economische

IAi

IAS

IA6

IA7

Ixe

S. MaiAuley ( 1963).
.A. Inkpen en S. Currall (2004), G. DeSanctis en P. Monge (1999j.
Y. Ben-Porath ( 1980): p. 7.
B. McEvily, V. Perrone en A. Zaheer (2003).
N. Dorn, L. Oette en S. White ( 1998).
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sociologie is dat met name bestendige handels- of arbeidsrelaties, waar de partijen

langdurig voordeel van denken te kunnen hebben, zo'n praktische betrouwbaarheids-

garantie opleveren.'"y Iemand waarvan een verkoper denkt dat hij hem toch nooit meer

terug zal zien, loopt per definitie een grotere kans op oplichting. Elke toerist kan

daarover meepraten. Bestendig vertrouwen in zakelijke contacten wordt in de regel

langzaam opgebouwd, door te beginnen met kleinschalige overeenkomsten, dieweinig

risicovol zijn in financiële termen, of in de zin van strafmaten. Wanneerde tegenpartij

in zo'n geval onbetrouwbaar blijkt te zijn, betekent dat niet het einde van de wereld.

Wanneer de zakenpartners overtuigd zijn geraakt van elkaars betrouwbaarheid, en

er een bestendige relatie is ontstaan, kunnen zij met een geruster hart overgaan tot

transacties van grotere financiële omvang of inet het risico van een langdurige

gevangenisstraf.

4) Dwang als organisntieprincipe

Dwang kan in de onderwereld als een surrogaat voor het beloningsmechanisme

worden gebruikt. Deze vorm van co~rdinatie impliceert, evenals beloning, een

hiërarchische verhouding tussen degene diede handelingen verricht ende `opdrachtge-

ver'. Om op effectieve wijze dwang te kunnen uitoefenen moet het slachtoffer bij

voorkeur in de buurt zijn of, wanneer dat niet mogelijk is, ten minste zijn verwanten

ofandere personen die kunnen dienen om hem onder druk te zetten.
De toepassing van dwang ligt minder voor de hand wanneer de partijen een

vergelijkbare machtspositie bekleden. Dit mechanisme zal zich derhalve vooral

beperken tot hulpkrachten ofdienstverleners die niet in de positie zijn om zelf direct

met geweld te reageren, of daarvoor relaties in te schakelen.

Dwang kan op twee manieren worden toegepast. Het is om te beginnen mogelijk

dat iemand onder dreiging van represailles tot de uitvoering van specifieke handelingen

wordt gebracht, die hij anders niet zou hebben verricht.'y" Spapens en Fijnaut (2005)

geven een voorbeeld van een geval waarin Oost-Europese vrouwen gedwongen werden

zich in Nederland te prostitueren, onder bedreiging van het gebruik van geweld tegen

familieleden ofkinderen die in het land van herkomst waren achtergebleven.'y' Een

andere mogelijkheid is iemand in een financiële schuldpositie te manoeuvreren,

bijvoorbeeld een gokschuld, en vervolgens te eisen dat die wordt afgelost door middel

van bijdragen aan het criminele bedrijfsproces.
Het dwingen van mensen tot bijdragen aan criminele bedrijfsprocessen heeft

belangrijke nadelen. Immers, degene op wie deze pressie wordt uitgeoefend, kan toch

zekere tegenmaatregelen nemen. Om te beginnen kan hij bescherming zoeken bij de

~ xv S. MacAuley (1963), Y. Ben-Porath (1980): p. 6.
~. Raab en H. Brinton Milward (2003): p. 432.
A. Spapens en C. Fijnaut (2005): p. 192.
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politie. Voor bepaalde categorieën slachtoffers, bijvoorbeeld voor vrouwen die
gedwongen worden tot prostitutie, bestaan daarvoor zelfs aparte regelingen. Een
andere mogelijkheid is dat degene die tot criminele activiteiten wordt gedwongen, de
politie anoniem gaat informeren, met het idee om zijn dwingeland op die manier
achter de tralies te krijgen. Voorts kan het slachtoffer op enig moment ook besluiten
om zelf wraak te nemen. Dat hoeft niet per se beredeneerd te gebeuren, bijvoorbeeld
in de vorm van een geplande aanslag, maar het kan ook in een vlaag van woede
plaatsvinden. Last but not least is de kans niet ondenkbeeldig dat het slachtoffer,
wanneer het tot een aanhouding komt, een volledige verklaring zal afleggen. Bijdragen
uit vrije wil zijn dan ook te prefereren boven de toepassing van dwang.

2.5. BESLUIT

Om te kunnen bestuderen hoe complexe illegale activiteiten worden beïnvloed door
interventies van opsporingsinstanties, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de wijze
waarop die activiteiten in de praktijk worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden.
In dit hoofdstuk is, op basis van de criminologische literatuur, en met gebruikmaking
van inzichten uit de economie en sociologie, een analysemodel ontwikkeld om
complexe illegale activiteiten te kunnen beschrijven. Het model gaat enerzijds in op
de totstandkoming van criminele samenwerking en anderzijds op de uitvoering van
concrete criminele bedrijfsprocessen.

Hierwordt aangenomen dat criminele samenwerkingsverbanden voortkomen uit
een crimineel netwerk. Dat netwerk bestaat uitpersonen die bereid en in staat zijn om
deel te nemen aan specifieke illegale activiteiten. Misdaadondernemers kunnen de
hulpbronnen, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van het
criminele bedrijfsproces, alleen via persoonlijke relaties in het criminele netwerk
bijeenbrengen. Hoe meer personen deel uitmaken van dat netwerk, en hoe eenvoudiger
er tussen hen informatie kan worden uitgewisseld, hoe gemakkelijker het tot
daadwerkelijke criminele samenwerking kan komen.

Het tweede onderdeel van het analysemodel heeft betrekking op de feitelijke
uitvoering van de illegale activiteit. Die wordt opgevat als een logistiek proces dat een
goederenstroom, een informatiestroom en een geldstroom omvat.

De uitvoering van een complexe illegale activiteit vergt samenwerking tussen
meerdere individuen. Om die te laten renderen moeten de activiteiten worden
gecoórdineerd. Dit betekent dat coórdinatiemechanismen of organisatieprincipes
moeten worden toegepasL In relatie tot illegale activiteiten gaat het om prijs, beloning,
vertrouwen en dwang. Deze organisatieprincipes kunnen in elk crimineel bedrijfspro-
ces worden aangetroffen, in wisselende verhoudingen. Die verhouding bepaalt tevens
de structuur van de criminele samenwerking. Een proces waarin beloning of dwang
dominant zijn, levert een meer hiërarchische structuur op, terwijl dominantie van het
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prijsmechanisme ofvertrouwen resulteert in een meer egalitaire structuur. Structuur
is dus geen wezenskenmerk van een crimineel samenwerkingsverband: hetzelfde
criminele bedrijfsproces kan worden uitgevoerd door groeperingen waarvan de interne
structuur sterk verschilt.
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3. BEÏNVLOEDING VAN COMPLEXE
ILLEGALE ACTIVITEITEN

3.1. INLEIDING

In dit derde hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de overheid de uitvoering van

complexe illegale activiteiten kan beïnvloeden en welke reacties de leden van het

criminele netwerk ofvan concrete criminele samenwerkingsverbanden daarop kunnen

laten volgen.
Om te beginnen zal in paragraaf 3.2 worden nagegaan hoe de beide onderdelen

van het analysemodel dat in het voorgaande hoofdstuk werd geschetst- het criminele
netwerk en het criminele bedrijfsproces - door middel van opsporingsactiviteiten
kunnen worden beïnvloed. Opsporingsactiviteiten omvatten hier zowel concrete
opsporingsonderzoeken als controlerende activiteiten. Diecontroles kunnen boven-

dien onderdeel zijn van de dagdagelijkse werkzaamheden van de politie of andere
instanties, maar ook gericht worden geëntameerd, bijvoorbeeld op basis van

risicoanalyses of criminele inlichtingen.
Uit die exercitie zal blijken dat de overheid middels opsporingsactiviteiten eerst

en vooral het criminele bedrijfsproces kan verstoren. Daarom wordt in paragraaf 3.3

meer gedetailleerd ingegaan op de vraag hoe de verschillende onderdelen van dat

proces-de goederenstroom, de informatiestroom en de geldstroom-kunnen worden

gehinderd ofbeëindigd. Navolgend zal in paragraaf 3.4 de vraag aan de orde komen

hoe de overheid de intensiteit van de opsporing kan opvoeren.
Criminele samenwerkingsverbanden nemen uiteraard maatregelen om te

voorkomen dat de overheid bewijsmateriaal kan verzamelen. De veronderstelling die

in deze studie wordt onderzocht, is dat zij die tegenmaatregelen bovendien aanpassen
aan de toegepaste opsporingsmethoden en aan de intensiteit van de opsporing. In
paragraaf 3.5 komt de vraag aan de orde op welke wijze criminele groeperingen dat

kunnen doen en op welke grenzen zij daarbij theoretisch stuiten.

Tot slot zullen in paragraaf 3.6 de bevindingen uit dit hoofdstuk worden

samengevat.
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3.2. BEÏNVLOEDING VAN ILLEGALE
ACTIVITEITEN DOOR DE OVERHEID

De overheid beschikt in principe over een ruim instrumentarium waarmee illegale
activiteiten kunnen worden beïnvloed. Om te beginnen staat haar een repressief
apparaat ter beschikking om strafbare feiten op te sporen en te beëindigen. Daarnaast
kan de overheid op allerlei manieren proberen illegale activiteiten te bemoeilijken of
te voorkomen. Om te begimien kunnen situationeel preventieve maatregelen worden
genomen, om specifieke delicten onmogelijk te maken. Voor de glazen pui van het
gebouw van de Tilburgse rechtenfaculteit zijn bijvoorbeeld grote rotsblokken
neergelegd om ramkraken te voorkomen. Voorts zijn meer algemene beleidsmaatrege-
len denkbaar om het criminaliteitsniveau in een samenleving tebeïnvloeden. Daarbij
valt tedenken aan het vermijden van grote welvaartsverschillen tussen bevolkingsgroe-
pen, of het voorkomen van sociale desintegratie in delen van de maatschappij. Een
meer recente preventiegedachte is het `tegenhouden'. Dit houdt in dat wordt getracht
illegale activiteiten tijdig op het spoor te komen, om vervolgens de daadwerkelijke
uitvoering daarvan te kunnen verhinderen.19`

3.2.1. BEINVLOEDING VAN HET CRIMINELE NETWERK

In deze studie is aangenomen dat in elke samenleving een crimineel netwerk aanwezig
is, dat bestaat uit burgers die over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig
zijn om te kunnen participeren in illegale activiteiten, en die daaraan ook daadwerke-
lijk willen deelnemen. De vraag die navolgend aan de orde komt, is hoe dit criminele
netwerk kanworden beïnvloed door middel van opsporingsactiviteiten. In theorie zijn
daarvoor drie mogelijkheden denkbaar.

Een eerste belangrijke voorwaarde voor het goede functioneren van het criminele
netwerk, is de vrijheid waarmee informatie over potentiële of voorgenomen illegale
activiteiten kan worden uitgewisseld. Die vrijheid wordt op voorhand reeds ingeperkt
door de mogelijkheid dat kwaadwillende criminele collega's deze informatie zullen
misbruiken. De opsporingsinstanties kunnen de risico's van informatie-uitwisseling
echter nog verder vergroten, door criminele informanten in te schakelen. Deze
`verklikkers' zijn doorgaans zelfactieve leden van het criminele netwerk. Zij kunnen
er dan ook belang bij hebben hun concurrenten, of collega-criminelen waarmee zij
in onmin verkeren, dwars te zitten. Maar daarnaast is het verstrekken van infonnatie
aan de politie een vorm van bijverdienste, omdat ervoor wordt betaald.

'~~ RaadvanHoofdcommissarissen,Projectgroepvisieopdepolitiefunctie,Politiernontwikkeling,2005.
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Een stap verder dan het bemoeilijken van de informatie-uitwisseling, is het

hinderen van de leden van het criminele netwerk in hun mogelijkheden om daadwer-
kelijk criminele bedrijfsprocessen op het getouw te zetten. In Nederland hanteert de
politie bijvoorbeeld de methode van `hinderlijk volgen'. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
voetbalvandalen die zich ook schuldig maken aan geweld in andere contexten, en bij
personen die mogelijk bij de voorbereiding van terroristische acties betrokken zijn.
In dat laatste geval oordeelde de rechter eind 2005 overigens dat het hinderlijke volgen
een te grote inbreuk maakte op de privacy.''" In België zijn de mogelijkheden om de
bewegingsvrijheid te hinderen groter. Daar wordt op gewelddadige overvallers (grnnd-
bnnditisme) bijvoorbeeld de methode van targetting toegepast. Dit wil zeggen dat de
activiteiten van de kopstukken uit dit milieu met enige regelmaat onder de loep worden

genomen, om na te gaan of zij met de voorbereiding van nieuwe criminele projecten

bezig zijn. Daarvoor kunnen zo nodig zelfs bijzondere opsporingsbevoegdheden

worden ingezet, zoals het afluisteren van telefoons ofhet verrichten van observaties.

Als gevolg van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is

het ook gemakkelijker geworden om grote groepen willekeurige burgers in het

oog te houden. Elektronische `informanten' kunnen bijvoorbeeld de inhoud van

e-mailverkeer scarirtert, of nagaan hoe vaak iemand met de auto langs bepaalde

controlepunten komt. Willekeurige toepassing van die technische mogelijkheden levert
een massieve hoeveelheid informatie op. Die speelt - denk bijvoorbeeld aan camera-
beelden - vaak een belangrijke rol wanneer er eenmaal een strafbaar feit is gepleegd.
De voorspellende waarde van al die informatie is een stuk kleiner, omdat het
vooralsnog ontbreekt aan effectieve analysemethoden om de werkelijke dreigingen
uit de gegevensberg te selecteren.

Tot slot kan de overheid proberen de omvang van het criminele netwerk in te
perken, en wel door er leden aan te onttrekken middels opsporing en vervolging.
Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat zij op dat moment actief betrokken zijn

bij criminele bedrijfsprocessen. Degenen die voor kortere of langere tijd in de
gevangenis verdwijnen, zijn logischerwijs niet beschikbaar voor (fysieke) deelname

aan illegale activiteiten. Natuurlijk blijven zij in zo'n situatie in principe wel lid van

het criminele netwerk.
De leden van het criminele netwerk die bezig zijn met de uitvoering van illegale

activiteiten, kunnen uiteraard at random tot onderwerp van opsporingsonderzoek
worden gemaakt. In de praktijk vindt echter een zekere selectie plaats: het bestuur,
de politie en het OM proberen immers voorrang te geven aan criminele samenwer-
kingsverbanden die de samenleving de meeste schade berokkenen. Het is echter ook
denkbaar om ook de positie mee te laten wegen die iemand in het criminele netwerk

Elsevier, Yolitie nutg moslirnn niet meer hirrderlijk volgen, ] decemher 2005.

Intersentia ~ 1



Interactie tussen criminaliteit en opsporing

inneemt en de opsporing vooral te richten op de sleutelfiguren in dat netwerk.'ya
In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de USD die werkwijze een aantal
keren heeft toegepast, door enkele cruciale leveranciers van chemicaliën en apparatuur
die noodzakelijk waren voor de productie van synthetische drugs, als doelwit te
nemen.

Resumerend moet echter worden vastgesteld dat de effecten van de inzet van

informanten en het, al dan niet hinderlijk, volgen van leden van het criminele netwerk
moeilíjk vallen in te schatten. Hoe gemakkelijk kan men zich daartegen bijvoorbeeld
afschermen? Het onttrekken van cruciale leden aan het netwerk, dat wil zeggen de
organisatoren met vele netwerkcontacten, ofdienstverleners met specifieke expertise,
biedt in theorie echter een interessant perspectief. Het is immers maar zeer de vraag

of het criminele netwerk een voortdurend verlies van essentieel human capital

gemakkelijk kan incasseren. Het netwerk zal ten minste sterk in zijn functioneren
worden gehinderd, ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de meeste leden
na een kurtere of langere gevangenisstraf hun plaats in het netwerk weer zullen
imlemen.

3.2.2. BEÏNVLOEDING VAN HET CRIMINELE
BEDRIJFSPROCES

Het tweede onderdeel van het analysemodel betreft het criminele bedrijfsproces. Dat
proces moet bovendien op een geco~rdineerde manier worden uitgevoerd. De vraag
is derhalve op welke wijze de overheid de concrete uitvoering van dat bedrijfsproces
kan beïnvloeden door middel van opsporing, dan wel ervoor kan zorgen dat de
essentiële co~rdinatiemechanismen worden verstoord.

1) Bèinvloeding van de uitvoering vnn het criminele bedrijfsproces

Het criminele bedrijfsproces kan om te beginnen geheel of gedeeltelijk worden
beëindigd, en wel door middel van opsporing en vervolging van degenen die bij dat
proces betrokken zijn. Daarnaast kan de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen
ookworden gehinderd, bijvoorbeeld door de vrije toegang tot essentiële hulpmiddelen
in te perken. Dit maakt het bedrijfsproces dus niet onmogelijk, maar het zorgt er wel
voor dat de uitvoering wordt bemoeilijkt.

Zoals hiervoor al werd beschreven, hebben F.. Kleemans, M. Brienen en H. van de Bunt (200? 1 een
vergelijkbare suggestie aangereikt. In hun geval wasde gedachte echter het functioneren van criminele
samenwerkingsverbanden te hinderen door prioriteit te geven aan de vervolgingvan sleutelpersonen.
Hier wordt echter een breder uenverkperspectief gehanteerd.
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De beëindiging van criminele bedrijfsprocessen door middel van opsporing vergt
zowel een juridisch als een organisatorisch kader. Enerzijds moet in de wetgeving zijn
vastgelegd welke feiten strafbaar zijn (strafrecht). Anderzijds dient, eveneens in dewet,
te zijn bepaald op welke wijze die strafbare feiten door de overheid mogen worden
vastgesteld (strafvordering).

Naast wettelijke kaders moeten tevens organisatorische randvoorwaarden voor
de opsporing worden gecreëerd. Met andere woorden: er dienen overheidsinstanties
in het leven te worden geroepen die over voldoende gekwalificeerd personeel en
hulpmiddelen beschikken om te kunnen opsporen.

Het beëindigen van criminele bedrijfsprocessen kan zonder meer worden
beschouwd als een klassieke kerntaak van overheid. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de voornoemde kaders al sinds jaar en dag aanwezig zijn. De overheid heeft in de
afgelopen decennia echter ook steeds verdergaande randvoorwaarden gecreëerd om
de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen te hinderen. De kern daarvan is de
verkrijgbaarheid of het gebruik te bemoeilijken van uiteenlopende goederen of
diensten die door bovenwereldorganisaties worden aangeboden of geleverd.

Aan geldinstellingen en andere bedrijven die financiële diensten verlenen, evenals
aan handelaars in waardevolle goederen, zoals bijvoorbeeld personenauto's ofjuwelen,
werd in 1994, middels de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), de
verplichting opgelegd ongebruikelijke financiële transacties bij de overheid te melden.
Met de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC) volgde in 1995 een
vergelijkbare verplichting met betrekking tot chemicaliën die (ook) gebruikt konden
worden voorde fabricage van verdovende middelen. En meer recent is aan telecompro-
viders de verplichting opgelegd om verkeersgegevens ten minste een jaar te bewaren,
zodat er zo nodig voor opsporingsdoeleinden gebruik van kan worden gemaakt.

2) Béinvloeding van de (organisatie van) criminele samenwerking

Illegale activiteiten gaan, als gevolg van het ontbreken van (juridische) garanties,
gepaard met een grote mate van ongewisheid, waardoor gebruikelijke co~rdinatie-
mechanismen als prijs en beloning reeds op voorhand gebrekkiger functioneren dan
in de bovenwereld. De overheid kan proberen de onzekerheid nog extra te vergroten,
idealiter zodanig dat het criminele samenwerkingsverband uiteenvalt, en dus ook het
criminele bedrijfsproces tot stilstand komt.

Een eerste denkbare tactiek om dat doel te bereiken is het laten lekken van gevoelige
informatie. Een afgeluisterd telefoongesprek waaruit blijkt dat een handelspartner van
plan is een ripdeal te plegen, kan bijvoorbeeld worden doorgespeeld aan de betrokken
criminele organisator. Ook informatie over privézaken kan met dat doel worden benut.
Wanneer bijvoorbeeld bij de politie bekend is dat hulpkracht A er een stiekeme
liefdesrelatie op nahoudt met de vrouw van organisator B, kan diewetenschap worden
gebruikt om ruzie te veroorzaken, of zelfs om A te chanteren. Het is in theorie zelfs
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mogelijk regelrechte desinformatie teverspreiden, om daarmee onenigheid tussen de
leden van het criminele samenwerkingsverband te veroorzaken. Tegen dit soort
tactieken vallen echter de nodige ethische bezwaren in te brengen. Ze kunnen immers
niet alleen tot beëindiging van de criminele samenwerking leiden, maar ook tot zwaar
onderling geweld.

Het lekken van informatie kan in principe verdedigbaar zijn wanneer daarmee
misdrijven kunnen worden voorkomen, hoewel uiteraard ook in die situaties vetes
tussen leden van het criminele netwerk het resultaat kunnen zijn. De politie kan
bijvoorbeeld het signaal krijgen dat persoon A van plan is persoon B te laten liquideren
envervolgens het beoogde slachtoffer waarschuwen, terwijl tegelijkertijd de potentiële
dader of opdrachtgever gemaand kan worden van zijn voornemen af te zien. In de
praktijk gebeurt dit in Nederland regelmatig.'y5

De politie beschikt echter ook nog over een andere mogelijkheid om criminele
samenwerking te verstoren, namelijk door middel van strategisch geplaatste
interventies in het criminele bedrijfsproces. De politie kan specifieke onderdelen van
dat proces laten mislukken, om onrust te stoken in het criminele samenwerkingsver-
band. De gedachte daarachter is dat de betrokkenen in zo'n geval hun afschermings-
maatregelen geheel ofgedeeltelijk `vergeten', waardoor eenvoudiger bewijsmateriaal
kan worden verkregen.'y~ Met dat doel kan bijvoorbeeld een bepaalde partij verdoven-
de middelen in beslag worden genomen ofeen opslagplaats worden leeggehaald. Het
bijproduct van de interventies kan echter ook weer ruzie tussen de leden van de
criminele groepering zijn, bijvoorbeeld over de vraag wie de schade moetvergoeden.
Ook hier zijn de gevolgen dus soms ongewis.

Wanneer de mogelijkheden van overheid om illegale activiteiten te beïnvloeden
worden overzien, is de conclusie dat het opsporingsapparaat met name is geëquipeerd
voor het beëindigen van criminele bedrijfsprocessen. Het criminele netwerk en de
criminele samenwerking kunnen wel worden beïnvloed, maar de effecten van veel van
de denkbare ingrepen zijn aanzienlijk minder goed voorspelbaar. In de volgende
paragraaf zal dan ook nog wat meer gedetailleerd worden ingegaan op de interventie-
mogelijkheden in de verschillende onderdelen van het bedrijfsproces: de goederen-
stroom, de informatiestroom en de geldstroom.

~ w„
Blauw - Recherche, le kwu ~iiet nlle liquidaties oplossen, 4 februari 2006.
R. [3okhorst (2004): p. 89.
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3.3. BEÏNVLOEDING VAN DE GOEDEREN-,
INFORMATIE- EN GELDSTROOM

3.3.1. BEÏNVLOEDING VAN DE GOEDERENSTROOM

De goederenstroom is de keten waarin de illegale goederen ofdiensten feitelijk worden
geproduceerd en verhandeld. Deze vormt dan ook het meest tastbare onderdeel van
het criminele bedrijfsproces. De fabricage, het bezit, het gebruik van concrete goederen
of het verrichten van bepaalde bewerkingen, leveren daadwerkelijke strafbare feiten
op. De opsporing heeft dan ook het primaire doel (delen van) de goederenstroom te
beëindigen. Ook burgers en bedrijven kunnen daartoe, al dan nietverplicht, informatie
aandragen.

Allereerst kan de individuele burger spontaan de politie ofeen andere overheidsin-
stantie benaderen en verdachte zaken melden. In Nederland is daartoe zelfs een
speciale telefonische voorziening gecreëerd, onder de noemer `Meld Misdaad
Anoniem.'

De overheid kan voorts op uiteenlopende manieren het bedrijfsleven inschakelen
om informatie over (mogelijk) strafbare feiten te verkrijgen. Immers, bij de uitvoering
van criminele bedrijfsprocessen spelen vrijwel altijd ook bonafide bedrijven en
instellingen een rol, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Criminelen maken imtners
ook gebruik van bijvoorbeeld huurauto's, huren kamers in hotels en schakelen
financiële dienstverleners in. De overheid beschikt over tal van mogelijkheden om de
anonimiteit in te perken waarmee deze transacties kunnen worden verricht.

Om te beginnen kan, in functie van de opsporing, administratieve informatie van
bedrijven worden gevorderd. De politie kan zo'n firma bijvoorbeeld benaderen om,
aan de hand van de bedrijfsadministratie ofbeelden van bewakingscamera's, vast te
stellen of iemand op datum X en tijdstip Y van een bepaalde dienst gebruik heeft
gemaakt, ofbepaalde aankopen heeft gedaan. De bedrijven zijn niet verplicht om dat
soort informatie vast te leggen maar wel, op basis van artikel 105 van het Wetboek van
Strafvordering, om deze, uiteraard onder voorwaarden, uit te leveren.

Als een wat zwaardere maatregel kan aan bedrijven ook de verplichting worden
opgelegd om in alle gevallen de identiteit van de klanten vast te stellen. Daaraan
kunnen - weer een stapje verder - ook voorwaarden worden gekoppeld voor de
levering van bepaalde goederen of diensten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan
bepaalde transacties een vergunningsplicht te koppelen.

De meest vérgaande maatregel is het opleggen van een actieve meldingsplicht aan
bedrijven, over transacties die mogelijk een criminele achtergrond hebben. Zoals al
werd beschreven, kent Nederland meldingsplichten metbetrekking tot ongebruikelijke
financiële transacties en transacties met bepaalde soorten chemicaliën.
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De autoriteiten zijn uiteraard niet alleen afhankelijk van informatie van derden.
Allerlei overheidsinstanties verzamelen ook zelf informatie, die kan verwijzen naar
lopende criminele bedrijfsprocessen. Om te beginnen kunnen ambtenaren van a}lerlei
uiteenlopende overheidsinstanties relevante feiten constateren, zonder dat zij zelf bij
de opsporing betrokken zijn. Zo kan een boswachter bijvoorbeeld informatie
aanleveren over een dumping van afvalchemicaliën uit een synthetisch drugslabora-
torium.

In de tweede plaats voeren uiteenlopende instanties controles uit die onderdelen
van de illegale goederenstroom zichtbaar kunnen maken. Die controles kunnen
routinematig plaatsvinden, zoa}s bijvoorbeeld door de douane ofde KMAR aan de
landsgrenzen. Ze kunnen echter ook meer gericht worden uitgevoerd, op basis van
informatie dat ergens mogelijk strafbare feiten worden gepleegd.

Als gevolg van een controle kan een klein deel van het criminele bedrijfsproces
worden verstoord, bijvoorbeeld met de aanhouding van een koerier. Het is echter ook
denkbaar dat meteen eenvoudige controle een belangrijk deel van de goederenstroom
wordt beëindigd. Ue controleurs kunnen immers ook stuiten op grote en waardevolle
partijen illegale goederen, op een grote hennepkwekerij ofop een laboratorium waar
synthetische drugs worden vervaardigd.

Tot slot kan de overheid de goederenstroom door middel van gericht opsporings-
onderzoek verstoren. Middels een grootschalig onderzoek kan het criminele
bedrijfsproces bijvoorbeeld volledig worden beëindigd. Het onderzoek kan echter ook
kleinschaliger van opzet zijn, waardoor slechts onderdelen van de goederenstroom
worden geraakt.

3.3.2. BEÏNVLOEDING VAN DE INFORMATIESTROOM

De informatiestroom vormt het tweede deel van het criminele bedrijfsproces. De
gegevens die in functie van het criminele bedrijfsproces worden uitgewisseld, zijn voor
willekeurige buitenstaanders in principe minder zichtbaar dan bepaalde onderdelen
van de goederenstroom. Bovendien biedt een gesprek waarbij een buitenstaander de
toevallige toehoorder is, natuurlijk minder harde aanknopingspunten voor de
opsporing, zelfs al zouden de autoriteiten daarvan in kennis worden gesteld. Ook de
identiteit van de sprekers zal in zulke gevallen meestal niet bekend zijn.

De consequentie is dan ook dat de informatiestroom vrijwel alleen door middel
van gericht opsporingsonderzoek, waarbij bijzondere opsporingsbevoegdheden worden
ingezet, in beeld kan worden gebracht. De informatiestroom levert echter geen
zelfstandige strafbare Eeiten op: alleen praten over illegale activiteiten is in Nederland
niet strafbaar. 'Lelfs voor regelrechte samenspanning geldt dat alleen wanneer er sprake
is van misdrijven met een terroristisch oogmerk, en dat overigens nog maar zeer recent.
De informatiestroom levert dan ook alleen een bijdrage aan de bewijsvoering wanneer
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deze direct aan de goederenstroom of aan specifieke delen van de geldstroom kan
worden gekoppeld. Om de informatiestroom in kaart te brengen is de hulp van
reguliere bedrijven weerom zeer belangrijk. Telecom- en internetproviders spelen daarbij
een hoofdrol.

Om te beginnen beschikken deze providers over gegevens van abonnementhouders.
Op basis daarvan kan de identiteit van de houders van telefoonnummers of accounts
achterhaald worden. Bij pre-paid telefoons hoeft de provider de identiteit echter niet
vast te stellen. De klant heeft immers, middels het kopen van beltegoed, de gespreks-
kosten reeds vooraf betaald. Het is dan ook niet toevallig dat juist pre-paid telefoons
populair zijn bij de leden van criminele samenwerkingsverbanden.

In de tweede plaats kunnen telecom- en internetproviders verkeersgegevens
leveren, dat wil zeggen informatie betreffende gevoerde gesprekken, verstuurde
e-mailberichten ofgeraadpleegde websites. Met name die informatie, waarbij de nadruk
ligt bij de mobiele telefonie, is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor
de opsporing. Aan de hand van telefonische verkeersgegevens kan niet alleen de
frequentie van de contacten tussen leden van het criminele samenwerkingsverband
worden vastgesteld, maar is het tevens mogelijk de bewegingen van de bellers te
achterhalen. Mobiele telefoons maken immers gebruik van vaste zendmasten. Wanneer
iemand heeft gebeld met een mobiele telefoon kan derhalve, zowel direct als achteraf,
worden nagegaan van welke mast(en ) gebruik is gemaakt en aldus op welke plaats(en )
de beller zich op dat moment ongeveer bevond.

De telecomproviders houden de verkeersgegevens bij om de gesprekskosten juist
in rekening te kunnen brengen aan abonnementhouders.'''' De overheid heeft niet
opgelegd hoe deze informatie bewaard moet worden. Elke provider bepaalt dan ook
zelfhoe hij de bedrijfsadministratie organiseert.'~~ Wel is recentwetgeving van kracht
geworden die de aanbieders verplicht de verkeersgegevens voor een langere periode
op te slaan.'y" Voor die tijd konden de providers ook zelf bepalen hoelang zij de
informatie wilden bewaren.

De opsporingsinstanties zijn, om bewijsmateriaal te kunnen verzamelen, behalve
in de identiteit van de gebruikers en de historische verkeersgegevens uiteraard ook
geïnteresseerd in de inhoud van de gesprekken of de berichten. In Nederland is het

~v; De verkeersgegevens zijn in principe dus niet nodig wanneer gebruik wordt gemaakt van pre-pnid
toestellen. Ueze worden echter wel geregistreerd.
Zie: Stratix Consulting ( 2003 ). Uitonderzoek ten behoeve van C. Fijnaut, A. Spapens en D. van Dacle
(2005 ) bleek dat zeker in het verleden de tijd dat verkeersgegevens werden bewaard verschilde tussen
telecompraviders. Dat gold ook voor het gemak waarmee de informatie kon worden geleverd waar
de opsporíngsinstantics om vroegen. Die verschillen werden veroorzaakt door de administratieve
software die werd gehruikt, en door opstartprohlemen van destijds nieuwe proi~iders, kort na de
eeuwwisseling. Één bedrijfbleek vaak zelfs helemaal niet in staat om gegevens aan te leveren, omdat
de administratie op dat moment een chaos was. Uiteraard is dit nuoit aan de grote klok gehangen,
om de wetsovertreders niet te bevoordelen. Deze prohiemen zijn overigens opgelost.
Zie: Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 23490, nr AA~t.
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afluisteren van telefoons verreweg de meest gebruikte opsporingsbevoegdheid.''x' Om
het afluisteren mogelijk te maken worden eisen gesteld aan de aanbieders van
telecommunicatiediensten en -apparatuur.

Conform de Telecommunicatiewet mogen om te beginnen alleen apparaten aan

particulieren worden verkocht die, uiteraard wanneer aan de daarvoor geldende
strafvorderlijke voorwaarden wordt voldaan, kunnen worden afgetapt. Aan particulie-
ren magbijvoorbeeld geen apparatuur worden geleverd die gebruikmaakt van bepaalde
versleutelings- of encryptietechnieken. De producenten van de apparatuur en de
bijbehorende software moeten dus rekening houden met dit soort voorwaarden.

De providers zijn in de tweede plaats verplicht medewerking te verlenen aan

opsporingsinstanties, wanneer die bepaalde telefoonnummers of accounts willen

aftappen. Z,ij moeten daarvoor bovendien zelf de organisatorische randvoorwaarden

scheppen.

3.3.3. BEÏNVLOEDING VAN DE GELDSTROOM

Het derde en laatste onderdeel van het criminele bedrijfsproces is de geldstroom. Deze

kan nader worden onderscheiden in de betalingen van de handelstransacties tijdens
het criminele bedrijfsproces, de betalingen van hulpkrachten en dienstverleners voor
uitvoerende werkzaamheden en tot slot de benutting van de financiële opbrengsten
van de illegale activiteiten.

Financiële handelingen leveren in de meeste gevallen slechts bewijsmateriaal op
wanneer ze direct in verband kunnen worden gebracht met de goederenstroom. Er

zijn echter enkele uitzonderingen. Reeds vanaf 1994 kan in Nederland wederrechtelijk

verkregen voordeel worden ontnomen. En sinds 2001 is witwassen als een zelfstandig

strafbaar feit opgenomen in het Wetboek van Strafrecht ( art. 420bis e.v. ). In paragraaf

4.2 zal daarop meer gedetailleerd worden ingegaan.
Ook met betrekking tot de geldstroom wordt het reguliere bedrijfsleven als

gegevensbron gebruikt. Banken en geldinstellingen zijn verplicht desgevraagd
informatie aan deopsporingsinstanties aan te leveren over rekeningen en rekeninghou-
ders, evenals over de verrichte transacties. Uiteraard moet ook in die gevallen aan
strafvorderlijke voorwaarden voldaan zijn. Zij zijn echter ook verplicht ongebruikelijke

geldtransacties actief te melden aan de overheid.
Delen van de criminele geldstroom kunnen voorts zichtbaar worden bij toevallige

controles. Iemand die bijvoorbeeld een groot geldbedrag vervoert, kan bij een

routinecontrole worden aangehouden wanneer hij betreffende de herkomst of de
bestemming van het geld geen plausibele verklaring kan of wil afleggen. Meldingen

'~ A. Beijer, Ni. Bokhorst, h1. Boone e.a. (20041.
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van ongebruikelijke transacties kunnen ook de aanleiding vormen voor gerichte
controles.

Tot slot kan gericht opsporingsonderzoek naar de geldstroom worden gedaan. In
Nederland heeft dat onderzoek met name betrekking op het witwassen van criminele
vermogens, evenals op de vaststelling van de omvang van het wederrechtelijk verkregen
voordeel om daaraan een ontnemingsvordering te kunnen koppelen.

Geldstromen kunnen ook leiden naar de goederenstroom. De verplaatsing van geld

door middel van geldkoeriers of rnoney-transfers is immers vaak het spiegelbeeld, of

de voorbode, van transporten van illegale goederen.

3.4. INTENSIVERING VAN DE OPSPORING

In de voorgaande paragraaf is geschetst hoe de overheid op diverse manieren de
uitvoering van het criminele bedrijfsproces kan beïnvloeden. De volgende vraag is hoe
de autoriteiten de intensiteit van de opsporing kunnen vergroten. Hoofdzakelijk
kunnen daarvoor drie methoden worden onderscheiden: toedelen van meer
menskracht en middelen aan de opsporing, verruiming van de strafrechtelijke kaders
en bijstellen van de methoden en technieken van de opsporing. Navolgend komen deze
drie mogelijkheden aan de orde.

3.4.1. TOEDELEN VAN MEER MENSKRACHT EN
MIDDELEN

Wanneer de ernst of omvang van een criminaliteitsprobleem toeneemt, kan de
overheid besluiten meer menskracht en middelen toe te delen aan de opsporingsinstan-

ties. Allereerst kunnen beleidsmatige accenten worden verlegd, zodat aan de opsporing

van een specifiek probleem meer aandacht wordt gegeven. De consequentie daarvan

is dan uiteraard wel dat andere criminaliteitsproblemen (tijdelijk) minder hoog op

de opsporingsagenda staan. In de tweede plaats is het mogelijk de nettocapaciteit van

de bestaande opsporingsinstanties uit te breiden, en eventueel zelfs nieuwe gespeciali-
seerde instanties op te richten. Uiteraard kunnen deze beide wegen ook tegelijkertijd
hewandeld worden.

1) Bijstellen van beleidsmatige prioriteiten

In principe kan de uitvoeringscapaciteit die aan een specifiek criminaliteitsprobleem

wordt besteed, het snelst worden opgevoerd door te schuiven met dereeds beschikbare

menskracht en middelen. Hoe snel deze aanpassingen effect krijgen, is vooral

afhankelijk van de stuurbaarheid van de opsporingsinstanties.
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In een democratische samenleving is de aansturing van de opsporing onderhevig
aan uiteenlopende checks nrrd balances. De beleidsbepaling wordt niet in één hand
gelegd, maar over meerdere instanties of bestuurslagen verdeeld. Dat gebeurt met
goede redenen. Eerst en vooral hebben deze restricties tot doel te voorkomen dat
burgers het slachtoffer worden van machtsmisbruik door deoverheid. Ze beschermen
tegelijkertijd echter ook de opsporingsinstanties tegen de politieke `waan van de dag',
waardoor de prioriteiten voortdurend zouden kunnen wisselen.

In de praktijk duurt het vaak tamelijk lang voordat bepaalde criminaliteitsproble-
men op de beleidsmatige agenda terechtkomen. Bij vormen van georganiseerde
criminaliteit speelt bovendien mee dat die niet altijd even manifest zijn, en zeker niet
eenvoudig kunnen worden gemeten. Doorgaans wordt een nieuw vraagstuk eerst
aangekaart door vertegenwoordigers van de opsporingsinstanties, maar ook
buitenlandse druk kan een belangrijke factor zijn. Vaakvolgt dan nader criminologisch
onderzoek naar de aard en omvang van het probleem.

Tussen de eerste signalen dat een criminaliteitsprobleem zich ontwikkelt en de
daadwerkelijke intensivering van de opsporing liggen vaak meerdere jaren. Dat gold
bijvoorbeeld voor de grootschalige import van softdrugs door `Hollandse netwerken'
in de jaren tachtig van de vorige eeuw, en meer recent voor onder andere de
georganiseerde hennepkwekerij en de handel in illegale vuurwapens. En in het
volgende hoofdstuk zal worden beschreven dat het bij stc-productie en -handel niet
anders was. Hoewe] een zekere traagheid in de bijstelling van opsporingsprioriteiten
ookpositieve kanten heeft-het zou immers funest zijn wanneerde opsporingsinstan-
ties elk jaar weer aan een nieuw misdaadprobleem voorrang moeten geven - is het
evengoed ook ongewenst dat het opsporingsapparaat slagkracht en wendbaarheid
ontbeert. Om die zo goed mogelijk te waarborgen dienen dan ook zowel top-down als
bottonr-up sturingsmogelijkheden voorhanden te zijn. De nationale overheid moet
van bovenaf kunnen sturen op opsporingsprioriteiten, terwijl tegelijkertijd de lokale
of regionale beleidsmakers de misdaadproblemen moeten kunnen aanpakken die zich
op hun niveau manifesteren, zonder daarbij te hoeven wachten op landelijke
besluitvorming.

I-Iet kunnen bepalen van beleidsmatige prioriteiten alleen is echter niet voldoende:
het beleid moet ook tanden hebben, in de vorm van uitvoeringscapaciteit bij de politie
en andere opsporingsinstanties. De landelijke overheid is in Nederland in dat opzicht
lange tijd onderbedeeld geweest. De regering had, afgezien van de KMAR en de
Bijzondere Opsporingsdiensten, geen `eigen' opsporingsapparaat ter beschikking.
Pas met de vorming van de Nationale Recherche, die beheersmatig per 1 januari 2004
van start ging, is daarin verandering gekomen. Thans is dus zowel op regionaal,
bovenregionaal als nationaal niveau substantiële menskracht voorhanden om
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opsporingsonderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit te kunnen doen.'"'
Die organisatieverandering heefr echter de nodige voeten in de aarde gehad, waarop
in het volgende hoofdstuk uitgebreider zal worden teruggekomen.

2) Uitbreiding (netto) van de ir~igezettc rneuskracht en middelen

De tweede mogelijkheid om extra opsporingscapaciteit te creëeren is de uitbreiding

van de (netto) menskracht en middelen die worden ingezet. Daartoe kunnen de reeds
bestaande opsporingsdiensten worden uitgebreid met extra personeel, maar het is ook

mogelijk nieuwe opsporingseenheden, met een afgebakende taakstelling, te formeren.

Met een extra budget kunnen bestaande instanties extra personeel aannemen en nieuw
ofaanvullend materieel aankopen. Dit betekent echter niet dat de effectiviteit ofhet
volume van de opsporing ook onmiddellijk toeneemt.

Het vergt om te beginnen enige tijd voordat het nieuwe personeel is aangenomen
en opgeleid ofingewerkt. Het beschikbaar stellen van extra budget kan daarnaast ook,
a] dan niet tijdelijk, de onderlinge verhoudingen tussen de opsporingsdiensten negatief
beïnvloeden. Wanneer een `grote zak met geld' beschikbaar wordt gesteld, is het risico
van competentiestrijd tussen de mogelijke ontvangers niet ondenkbeeldig. In
hoofdstuk 1 is daarvan reeds een voorbeeld gegeven. Zulke turf-wars komen in het
algemeen de samenwerking tussen de instanties en de uitwisseling van informatie niet

ten goede, en dat kan juist averechts uitwerken op de effectiviteit van de opsporing.

Tot slot is niet altijd gegarandeerd dat de instanties die het extra budget ontvangen,

het ook voor het beoogde doel gebruiken. In de Nederlandse context beschikt de

rijksoverheid bijvoorbeeld niet over sanctiemogelijkheden wanneer de politieregio's

extra geld anders gebruiken dan de bedoeling is.
De volgende mogelijkheid om extra opsporingscapaciteit toe te delen aan de

bestrijding van een specifiek misdaadprobleem, is de oprichting van nieuwe eenheden.
Zo'n nieuw team kan wel direct(er) worden aangestuurd, en bovendien voor langere
tijd worden `geoormerkt' om aan een bepaald probleem aandacht te besteden. Ook
de-r.e oplossing heeft echter enkele nadelen.

De oprichting van een nieuwe opsporingseenheid voor elk afzonderlijk probleem
kan om te beginnen gemakkelijk leiden tot een ondoorzichtige ranonkel van allerlei
gespecialiseerde opsporingseenheden. "Lo'n nieuwe eenheid kan voorts rekenen op

weerstand vanuit het bestaande opsporingsapparaat, zekerwanneer de takenpakketten

overlap vertonen. Ook een nieuw opsporingsteam is echter afhankelijk van samenwer-

king en informatie-uitwisseling metde overige opsporingsdiensten. Tot slot moet, bij

een volledig nieuwe organisatie, ook deexpertise vanafdegrond worden opgebouwd.

Slechts de burgemeesters van kleinere gemeenten kunnen geen beroep doen op ecn cigen
opsporingsapparaat. llaarmee rijn zij overigens niet erg gelukkig.
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In de praktijk wordt bij de vorming van nieuwe eenheden dan ook voor een
tussenoplossing gekozen. Die houdt in dat het personeel van een nieuw team, middels
een detacheringsconstructie, wordt `geleend' van de bestaande (vaste) opsporingsin-
stanties. Daardoor komt de benodigde expertise direct voorhanden, en blijft tevens
een band met het vigerende opsporingsapparaat in stand, waardoor de samenwerking
in de regel wordt bevorderd.

3.4.2. AANPASSING VAN HET STRAFRECHT

De volgende methode om de opsporing te intensiveren is een aanpassing van het
strafrecht. Om te beginnen kunnen nieuwe feiten onder het strafrecht worden
gebracht. Daarnaast kunnen de maximale strafmaten van reeds strafbaar gestelde feiten
worden verhoogd.

De aanpassing van de strafwetgeving vergt een zorgvuldige procedure. In de
Nederlandse context moet een concept-wettekst worden opgesteld, er moet een
adviesaanvraag bij de Raad van State worden ingediend, het voorstel moet worden
behandeld in de Tweede Kamer, de eventuele amendementen die daaruit voortvloeien,
moeten worden verwerkt, en vervolgens moet de wet wordenvastgesteld door de Eerste
Kamer. Met dit hele traject zijn al gauw enkele maanden of, wanneer het een gevoelig
onderwerp betreft, zelfs jaren gemoeid. Incidenteel kan het proces echter zeer snel
worden doorlopen. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in New York op
11 september 2001, werd bijvoorbeeld in versneld tempo nieuwe regelgeving tot stand
gebracht.'~'

Door middel van een verhoging van de maximumstrafmaten, de tweede optie,
worden de risico's van deelname aan die specifteke illegale activiteiten vergroot. Dit
zou derhalve, althans in theorie, een grotere afschrikkende werking kunnen hebben
op leden van het criminele netwerk. Dit kan echter ook consequenties hebben voor
de opsporing. Een verhoging van de strafmaat kan bijvoorbeeld ook met zich
meebrengen dat zwaardere opsporingsbevoegdheden mogen worden ingezet.

Een verhoging van de maximumstraffen moet weerom in de wet worden
vastgelegd, en vergt dus ook een zekere tijd om effectiefte worden. Bovendien wil zo'n
verhoging nog niet zeggen dat de rechters die mogelijkheid ook direct in destrafopleg-
ging laten doorwerken.

'"' Zie bijvoorbeeld C. Fijnaut, J. Wouters en F. Naert eds. (2004).
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3.4.3. BIJSTELLEN VAN DE METHODEN EN TECHNIEKEN
VAN DE OPSPORING

Tot slot kan de opsporing worden geïntensiveerd door de reeds voorhanden zijnde
menskracht en middelen effectiever en efficiënter te benutten. Die doelstelling valt
op verschillende manieren na te streven.

Om tebeginnen is het mogelijk om nieuwe opsporingsbevoegdheden toe tevoegen
aan het Wetboek van Strafvordering. Daarmee kan, zoals in hoofdstuk 1 al werd
geschetst, een (tijdelijke) voorsprong op de uitvoerders van illegale activiteiten worden
verkregen.

In de tweede plaats kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in de technische
hulpmiddelen ten behoeve van de opsporing. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan
verbeteringen in volgsystemen of afluisterapparatuur, maar ook aan computerpro-
gramma's waarmee informatie kan worden geanalyseerd.

De werkwijze van de opsporingsinstanties kan, ten derde, worden geprofessionali-
seerd. Daarbij valt enerzijds te denken aan bedrijfsinterne verbeteringen, zoals
vergroting van de deskundigheid van het personeel, verbetering van de informatiehuis-
houding, of stroomlijning van administratieve processen. Anderzijds kan ook de
samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende opsporingsinstan-
ties, of tussen uiteenlopende politiediensten, worden verbeterd.

En tot slot kunnen nieuwe tactische benaderingen in het opsporingsonderzoek
worden toegepast, waardoor het bewijsmateriaal op efficiëntere wijze kan worden
verzameld.

Voor het merendeel van deze aanpassingen geldt weerom dat het effect ervan pas
geleidelijk merkbaar wordt De toevoeging van nieuwe opsporingsbevoegdheden aan
het Wetboek van Strafvordering vergt aanpassing van wetgeving, en dus de nodige
tijd. En ook de professionalisering van organisaties is geen eenvoudig en vaak
tijdrovend proces. Nieuwe technische hulpmiddelen kunnen soms echter relatief snel
worden ingevoerd. En ook alternatieve benaderingen in het opsporingsonderzoek,
mits uiteraard het OM en het recherchemanagement daarmee akkoord gaan, kunnen
relatief snel worden uitgeprobeerd. Het zal echter enige tijd duren voordat deze hun
toegevoegde waarde hebben bewezen.

3.5. TEGENMAATREGELEN VAN CRIMINELE
SAMENWERKINGSVERBANDEN

Hiervoor is uiteengezet op welke manieren de overheid het criminele bedrijfsproces
kan beïnvloeden, en is nagegaan hoe de opsporing kan worden geïntensiveerd.
Navolgend wordt het perspectief omgekeerd, en zullen de tegenmaatregelen van de
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criminele samenwerkingsverbanden centraalworden gesteld. Opsporing is echter niet
de enige risicofactor waarmee de leden van die verbanden rekening moeten houden.'"'
Zij lopen ook de kans dat willekeurige burgers de politie informeren. En nog
gevaarlijker is de dreiging die van andere leden van het criminele netwerk uitgaat. Zij
kunnen immers, als informant, lopende illegale activiteiten `verklikken' bij de
autoriteiten, maar eventueel ook tot beroving of afpersing overgaan. Tegen al deze
omgevingsdreigingen moeten daarom afschermingsmaatregelen worden getroffen.

3.5.1. MAATREGELEN TEGEN ONGEWENSTE
INTERVENTIES VAN DERDEN

1) Voorkomen van ongewenste aandachtvarl `gewone' burgers

Wanneer gewone burgers verdacht gedrag opmerken, kunnen zij de politie informeren
of bij een andere overheidsinstantie gaan klagen. Dat verdachte gedrag kan direct te
maken hebben met het criminele bedrijfsproces. Te denken valt bijvoorbeeld aan
situaties waarin de wetsovertreders bezig zijn met de overdracht van een partij
verdovende middelen, of inet het dumpen van afval uit een drugslaboratorium. Het
bedrijfsproces kan voorts ook (stank)overlast met zich meebrengen, waardoor burgers
gaan klagen. Het criminele bedrijfsproces kan ook meer indirect zichtbaar zijn, en tot
gefronste wenkbrauwen leiden. Een bedrijfje dat bijvoorbeeld out of the blue grote
hoeveelheden goederen gaat bestellen waarvoor vergelijkbare afnemers nauwelijks
belangstelling hebben, en die bovendien voor de fabricage van illegale producten
kunnen worden gebruikt, valt onherroepelijk op. De leden van het criminele
samenwerkingsverband zullen in de regel dan ook proberen het criminele bedrijfspro-
ces zo goed mogelijk te verhullen, om toevallige ontdekkingen of het trekken van
ongewenste aandacht te voorkomen.

Ongewenste aandacht hoeft echter niet per se voort te vloeien uit het criminele
bedrijfsproces. Deze kan ook de resultante van het dagdagelijkse gedrag van de leden
van het criminele samenwerkingsverband zijn. Wanneer iemand die in een (economi-
sche) achterstandswijk woont, opeens een grote materiële welvaart ten toon gaat
spreiden, zal dat ongetwijfeld de nieuwsgierigheid van de buurtbewoners opwekken
en mogelijk ook hun jaloezie. En ook dat kan aanleiding geven tot `klikken' bij de
autoriteiten. Ook hiertegen moeten dus bepaalde voorzorgsmaatregelen worden
genomen.

Een eerste optie is de materiële welvaart niet te etaleren in dezelfde omgeving als
waar de criminele bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. Spapens en Fijnaut (2005)
geven een voorbeeld van een Marokkaanse drugshandelaar die actiefwas in Nederland

`"` Zie ook E. Kleemans, E. van den Berg en H. van de Bunt ( 1998 ): p. 93-94.
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en België.'"' Hij investeerde echter al het criminele geld in zijn land van herkomst,

onder meer in villa's, auto's en andere luxegoederen, terwijl hij in Nederland in een
eenvoudig huurflatje woonde en van een oude en onopvallende auto gebruikmaakte.
Ook in Nederland geboren en getogen leden van het criminele netwerk vestigen zich

regelmatig in het buitenland. In het Belgische Neerpelt ontstond enkele jaren geleden
bijvoorbeeld een hele enclave van Nederlandse criminelen.'-"' Vanwege een aanzienlijk
aantal liyuidaties was dat echter niet helemaal onopvallend. Ook vestigde zich in het
afgelopen decennium een behoorlijk aantal leden van het Nederlandse criminele
netwerk, al dan niet tijdelijk, aan de Spaanse costa's. Zij bleven echter gewoon
deelnemen aan illegale activiteiten in Nederland en elders.

In de tweede plaats kan een lid van een crimineel samenwerkingsverband een
bestaande legale bezigheid als dekmantel voor zijn materiële welstand opvoeren.
Wanneer een organisator bijvoorbeeld een kleinschalig legaal bedrijf heefr, kan hij dat
tegenover zijn sociale omgeving als verklaring voor het bezit van een groot huis of
allerlei luxegoederen gebruiken. Bij een advocaat die reeds een zekere welstand geniet,
valt een extra inkomstenbron uit illegale activiteiten uiteraard helemaal minder op.
Ten opzichte van de Belastingdienst zullen uiteraard wel additionele maatregelen

moeten worden getroffen om de inkomsten te verantwoorden. De omvang van de

bedrijfsactiviteiten dient dan kunstmatig te worden opgehoogd, bijvoorbeeld met
behulp van valse facturen.

In de derde plaats kunnen criminele organisatoren vaak een zekere afscherming

aan hun sociale omgeving ontlenen. De leden van criminele samenwerkingsverbanden
blijken regelmatig woonachtig in achterstandswijken ofop woonwagenkampen, waar
de bewoners uberhaupt weinig met de autoriteiten op hebben. De kans dat de
buurtbewoners verdachte zaken melden bij de overheid, is in zo'n situatie al op
voorhand kleiner dan gemiddeld. De organisatoren kunnen dat gedrag bovendien
bevorderen door de buurt mee te laten profiteren van de illegale activiteiten. Een
simpel voorbeeld is het geven van rondjes in de kroeg ofhet sponsoren van activiteiten
in de buurt. Een groep die zich bezighield met het plegen van ladingdiefstallen, deelde
bij één gelegenheid bijvoorbeeld een partij gestolen waspoeder ruimhartig uit aan
buurtbewoners. De pakken waren in Nederland toch onverhandelbaar omdat ze van
opschriften in de Finse taal waren voorzien.

De organisator kan verder ook personen uit de sociale omgeving kleine hand- en

spandiensten laten verrichten ten behoeve van het criminele bedrijfsproces, zodat zij

ook een graantje mee kunnen pikken. Maar vaak draagt ook een gewelddadige
reputatie van de organisatoren ofandere ]eden van het criminele satnenwerkingsver-
band, in combinatie met hun toch al geringe vertrouwen in de autoriteiten, ertoe bij
dat de buurtbewoners zich stil zullen houden.

-" A. Spapens cn C. Fijnaut 12005): p. 134.
" Brabants Dagblad, Hol(nndse polderperroze in Belgische vil(nwijk, 2 oktober 2004.
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2) Mnntregelen tegen bedreigingen vnnuit het criminele netwerk

De tweede omgevingsdreiging waar de leden van criminele samenwerkingsverbanden
mee te maken hebben, zijn de andere leden van het criminele netwerk. Zij vormen
immers ook zelf een aantrekkelijk doelwit voor collega-criminelen, omdat zij geen
beroep kunnen doen op bescherming door de politie, tenzij uiteraard voor liefwordt
genomen dat daarmee ook hun eigen strafbare zaken in beeld komen.-'"h

Allereerst bestaat de mogelijkheid dat een lid van het criminele samenwerkingsver-
band, door een onbetrouwbare zakenpartner, van handelsgoederen wordt beroofd.
Ook los van de concrete criminele bedrijfsprocessen dreigt echter gevaar. Andere
criminelen kunnen bijvoorbeeld veronderstellen dat er veel contant geld in huis zal
zijn en een lid van het samenwerkingsverband in zijn woning overvallen. Eventuele
afpersing kan bovendien regelmatig worden herhaald. Een beroving ofeen ripdeal is
echter niet zonder risicovoor de dader. Het beoogde slachtoffer kan zich immers ook
met geweld verdedigen. De dader loopt tevens het risico van herkenning, waarna
achteraf eventuele wraakoefeningen kunnen volgen.

De leden van het criminele samenwerkingsverband kunnen proberen een
gewelddadige reputatie te vestigen en in stand te houden, om op die manier te
voorkomen dat iemand het zal aandurven hen te beroven.-"" Kleine drugdealers
bijvoorbeeld, trachten voortdurend uit te stralen dat zij een poging tot beroving niet
zullen pikken. Wanneer dat toch gebeurt, is het dus zaak met geweld wraak te
nemen."'„ De slachtoffers kunnen bijvoorbeeld hun contacten in het criminele netwerk
inschakelen om achter de identiteit van een ripper te komen. Dat kan ook op niet
zachtzinnige manieren gebeuren. Soms worden zelfs hogere machten aangesproken.
Een rechercheur vertelde bijvoorbeeld de anekdote van een organisator die na een
ripdeal bij een waarzegster te rade was gegaan. Hij hoopte dat zij kon bevestigen dat
degene tegen wie hij verdenkingen koesterde, de beroving ook inderdaad had gepleegd.

Een volgend probleem waarmee de leden van criminele samenwerkingsverbanden
te maken kunnen krijgen, is de diefstal van geld of waardevolle goederen uit hun
woning, uit productie- ofuit opslagplaatsen. De leden van criminele samenwerkings-
verbanden bouwen hun woningen dan ook vaak om tot een klein fort, met behulp
van zware rolluiken, camera's en kogelvrij glas."'y De locaties van de berg- of
productieplaatsen worden zo goed mogelijk voor andere leden van het criminele
netwerk geheimgehouden. Ze worden ook regelmatig beschermd met allerlei soorten
óoobytrnps, of bewaakt met op afstand bedienbare camera's. En wanneer illegale
goederen moeten worden verplaatst of overgedragen, is het zaak om dat zo veel

~u-
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E. Kleemans, E. van den Bcrg, H. van de Bunt ( 1998 ): p. 97-98. V. Topalli, R. Wright en R. Fornango
(2002): p. 337, G. Pearson en D. Hobbs (2003): p. 343.
V. Topalli, R. ~~'right en R. Fornango 2002 ): p. 341.
"Lie bijvoorbceld G. Pearson en D. Hubbs 12003): p. 343.
Zie ook E. Kleemans, E. van den Berg, H. van de Bwit e.a. 11998): p. 100-1O1.
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mogelijk te verhullen. Ook kunnen de afbreukrisico's worden ingeperkt, bijvoorbeeld

door voorraadvorming zo veel mogelijk te voorkomen, of door de goederen over
diverse geheime bergplaatsen te verspreiden.

3.5.2. MAATREGELEN TEGEN (INTENSIEVERE)
OPSPORING

De derde omgevingsdreiging, de mogelijkheid van opsporing en vervolging door de
overheid, is deels van een andere orde dan de dreiging die van criminele collega's
uitgaat. De overheid kan immers geen fysiek geweld toepassen, maar ze beschikt wel

over aanzienlijk verdergaande mogelijkheden om informatie te verzamelen over het
criminele bedrijfsproces. Particulieren kunnen bijvoorbeeld geen verkeersgegevens
opvragen bij financiële instellingen of telecomproviders. De overheid kan die
opsporingsbevoegdheden echter alleen onder strikte voorwaarden toepassen.

Om de illegale activiteiten af te schermen ten opzichte van de overheid, kunnen
otn te beginnen weerom verhullingsmaatregelen worden getroffen. In de tweede plaats
kunnen de wetsovertreders ook hier proberen de afbreukrisico's te verkleinen door

het criminele bedrijfsproces in meer stappen te verdelen. En tot slot kan het overheids-

optreden actief door middel van contrastrategieën worden beïnvloed. In het vervolg
van deze paragraaf komen deze drie mogelijkheden nader aan de orde.

1) Additionele verhulling

De overheid beschikt, zoals hiervoor al werd aangestipt, over meer technische
mogelijkheden om informatie over criminele bedrijfsprocessen te verzamelen dan
willekeurige burgers of leden van het criminele netwerk. Dit betekent dus dat, ten
opzichte van die overheid, additionele verhullingsmaatregelen nodig zijn.

De leden van criminele samenwerkingsverbanden hebben er veel belang bij op de
hoogte teblijven van de opsporingsmiddelen die tegen hen kunnen worden gebruikt.
Om te beginnen kunnen zij daarvoor een beroep doen op openbare bronnen. Welke
opsporingsbevoegdheden de politie of andere instanties mogen inzetten, ligt in
principe vast in wet- en regelgeving, en is dus openbaar. Een lid van een crimineel
samenwerkingsverband die ooit door ondergetekende werd geïnterviewd, bleek

bijvoorbeeld uitstekend op de hoogte van de inhoud van de Wet op de Bijzondere

Opsporingsbevoegdheden.
Hoewel de opsporingsmiddelen die de overheid kan inzetten, in principe bekend

zijn, geldt dat niet voor de wijze waarop ze worden toegepast, evenals voor de precieze
werking van de technische hulpmiddelen. En juist die informatie is voor de leden van

criminele samenwerkingsverbanden het meest interessant. Kan een zending illegale
goederen bijvoorbeeld zo worden verpakt dat een containerscan deze niet `ziet'? Wat
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zijn de mogelijkheden om een drugsspeurhond op het verkeerde been te zetten? Van
de eventuele zwakke plekken kan binnen criminele bedrijfsprocessen uiteraard gebruik
worden gemaakt.

De (nieuwe) methoden en technieken die opsporingsinstanties toepassen om
informatie en bewijsmateriaal te verzamelen, kunnen op diverse manieren `op straat'
komen te liggen. Om te beginnen kunnen de leden van criminele samenwerkingsver-
banden zelf, tijdens de uitvoering van het criminele bedrijfsproces, de activiteiten van
opsporingsinstanties op het spoor komen. Zij kunnen bepaalde technische hulpmidde-
len, zoals een observatiecamera, vinden. Dat kan zowel het resultaat zijn van toeval
als van bewust zoeken.

Voorts krijgen verdachten inzage in het bewijsmateriaal dat tegen hen wordt
aangevoerd. Zij kunnen in het rechtbankdossier nalezen hoedit is verzameld en welke
opsporingsbevoegdheden zijn toegepast om het te verkrijgen. De verdachte kan de
beschrijvingen in de processen-verbaal afzetten tegen zijn eigen kennis, en aldus
nagaan waar hij steken in de afscherming heeft laten vallen. Als de verdachte, na zijn
straf te hebben uitgezeten, weer met nieuwe illegale activiteiten begint, kan hij met
die wetenschap dus zijn voordeel doen. Bovendien kan hij die kennis ook met andere
leden van het criminele netwerk delen, waardoor de inzichten zich breder kunnen
verspreiden.

Tot slot kunnen ook dienstverleners informatie verstrekken aan leden van het
criminele netwerk. Daarvoor komen bijvoorbeeld technische specialisten in aanmer-
king, die bekend zijn met de apparatuur die door de opsporingsinstanties wordt
gebruikt. Met betrekking tot de afscherming van geldtransacties kunnen financiële
dienstverleners die kennis hebben van de werkwijze van geldinstellingen in uiteen-
lopende landen, behulpzaam zijn. En ook strafadvocaten, die allerlei verschillende
zaakdossiers onder ogen krijgen, kunnen de kennis die zij daaruit opdoen over de
werkwijze van de politie en het OM, eventueel aan hun cliënten doorbrieven.

2) Beperken van afbreukrisico's

De volgende tegenmaatregel die de leden van criminele samenwerkingsverbanden
kunnen nemen om de effectivitcit van de opsporing in te dammen, is het opdelen van
het criminele bedrijfsproces in meer stappen. Daarmee worden de afbreukrisico's
verkleind. Tegenslagen, zoals bijvoorbeeld een onderschepping van geld ofgoederen
of een aanhouding van een lid van het samenwerkingsverband, leiden dan immers
niet meer direct tot beëindiging van het hele bedrijfsproces, of rot onoverkoombare
financiële verliezen.

Allereerst kan de goederenstroom in meerdere fasen worden verdeeld, zoals
hiervoor alwerd beschreven. Uaarnaast kunnen tussenpersonen (inst~lators) worden
ingeschakeld. Dit stelt de organisatoren en andere belangrijke leden van het criminele
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samenwerkingsverband in staat op de achtergrond te blijven, waardoor de opsporings-
instanties minder gemakkelijk bewijsmateriaal kunnen verzamelen.

3) Contraslrategieën

Contrastrategieën zijn de derde methode om de effectiviteit van de opsporing te
beperken. Fijnaut e.a. (1996) hebben diverse varianten onderscheiden, zoals
contraobservatie, intimidatie en corrumpering."" Ook in het `Nationaledreigingsbeeld
zware ofgeorganiseerde misdaad' komt een tegenstrategie naar voren: het intimideren
van getuigen.'"

Contraobservatie houdt in dat criminele groepen actief informatie (laten)

verzamelen over de activiteiten van opsporingsinstanties, zodat die beter kunnen

worden ontweken. Doorgaans betekent dit dat voertuigen van observatieteams (OT's)

in kaart worden gebracht (merk, kleur, kentekens enz.). Ook kunnen de OT's zelf

tijdens hun werk worden gevolgd, waarna de informatie die dat oplevert, aan andere

criminele groeperingen kan worden verkocht. Medio de jaren negentig was in het

Amsterdamse een groep scnnnerfrenks actief die zich met zulke contraobservaties
bezighield.'''

Een tweede contrastrategie is de intimidatie van het personeel van overheidsinstan-
ties. Deze tactiek lijkt met name te worden toegepast tegen ambtenaren van de
Belastingdienst of de gemeente (sociale dienst). Ook rechercheurs en leden van het
OM kunnen echter te maken krijgen met bedreigingen. Een voorbeeld is de doodsbe-
dreiging aan het adres van de officier van justitie Koos Plooy, waardoor hij enige tijd
moest onderduiken. Later gafPlooyzijn functie bij het Amsterdamse parket zelfs op.

De derde mogelijkheid, corrumpering, kan in verschjllende vormen worden
toegepast. Om te beginnen kunnen overheidsfunctionarissen worden omgekocht,
opdat zij bijvoorbeeld de andere kant opkijken als bepaalde onderdelen van het
criminele bedrijfsproces worden uitgevoerd. Voorts kunnen medewerkers van
overheidsinstanties ertoe worden gebracht cruciale gegevens te laten `lekken',
bijvoorbeeld over lopende opsporingsonderzoeken of betreffende de identiteit van
eventuele informanten. Zeer recent werd een Amsterdamse rechercheur aangehouden
op verdenking van het doorspelen van dit soort informatie naar criminelen.-' `Voorts
kunnen medewerkers van bedrijven kunnen worden omgekocht om vertrvuwelijke
informatie te verschaffen, bijvoorbeeld over waardevolle vrachtwagenladingen of
waardetransporten. Een zeer vérgaande variant zou kunnen zijn dat bepaalde

ziz
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Tweede Kamer, vergaderjaar 199i-1996, 24072, nr. I6, p. 134- 136.
Korps Landelijke Politiediensten ( 2004), Nationanl dreigingsbeeld zwnre ofgeorganiseerde misdaad,
Zoetermeer, llienst NRI.
7~wcede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24072, nr. 16, p. 134.
De Volkskrant, Recherrheurverkorht infiirrnrnie, 1R januari 2006, Het Parool, De lekindustrie, eengat
in de mnrkt, 28 januari 2006.
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opsporingsonderzoeken niet worden gestart omdat dit door een omgekochte
overheidsfunctionaris kan worden tegengehouden, of dat lopende onderzoeken op
zijn gezag worden afgebroken.

Bij een vierde tegenstrategie worden de media ingeschakeld. Een individuele
crimineel kan bijvoorbeeld met behulp vanbevriende journalisten een gunstig publiek
beeld van zichzelf schetsen. Dit is uiteraard alleen zinvol wanneer die persoon reeds
enige publieke bekendheid geniet. Om het imago op te poetsen kunnen niet alleen
journalisten worden ingeschakeld, maar eventueel ook invloedrijke derden. In één
geval schakelde een crimineel samenwerkingsverband zelfs een hoogleraar in met dat
doel.`'a

Tot slot kan beïnvloeding van getuigen als contrastrategie worden onderscheiden.`''s
Een verdachte kan, bijvoorbeeld met inschakeling van iemand die hem in de
gevangenis bezoekt, via de telefoon - hoewel dat het risico van afluisteren inhoudt -
ofvia de strafadvocaat, getuigen laten weten dat hij eventuele belastende verklaringen
zal vergelden. Omgekeerd kan het zwijgen van medeverdachten ook worden beloond,
bijvoorbeeld door gezinsleden financieel te onderhouden in de tijd dat diegene in de
gevangenis zit. Volgens politiedeskundigen vindt intimidatie en bedreiging van
getuigen regelmatig plaats.'-'fi

3.5.3. DE (THEORETISCHE) GRENZEN VAN
TEGENMAATREGELEN

Criminele samenwerkingsverbanden stuiten bij de toepassing van de drie soorten
tegenmaatregelen die hiervoor werden besproken, op zekere grenzen. De toepassing
daarvan mag er immers niet toe leiden dat het criminele bedrijfsproces erdoor tot
stilstand komt, ofde opbrengsten niet meer opwegen tegen de (extra) inspanningen.

Verhullingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld niet zover worden doorgevoerd dat
de consumenten het aanbod niet meer kunnen vinden. In dat licht heeft een groepering
die een bankoverval voorbereidt, het gemakkelijker dan een samenwerkingsverband
dat in verdovende middelen handelt.

De verdunning van het criminele bedrijfsproces leidt bijvoorbeeld tot hogere
transactiekosten. Er moeten immers meer mensen worden ingezet en betaald, meer
productie- en opslaglokaties worden gehuurd en meer hulpmiddelen worden
aangekocht. Dat alles gaat ten koste van de financiële winst, tenzij de meerkosten
uiteraard kunnen worden doorberekend aan de consument. Naast de transactiekosten

,~a Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24072, nr. 16, p. 136.
Korps Landelijke Politiediensten (2004), Nntionanl dreigingsbeeldzwnre ofgeorgnniseerde misdand,
Zoetermeer, Dienst NRI: p. 34.
Korps Landelijke Politiediensten (2004), Nntionnnl dreigingsbeeldzwnre ofgeorgnniseerde misdnnd,
Zoetermeer, Dienst NRI: p. 3~.
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nemen ook de organisatiekosten toe. De organisator moet immers meer tussenperso-
nen (laten) aanwerven en meer losse onderdelen van het criminele bedrijfsproces
aansturen. Dat stelt ook hogere eisen aan het contactennetwerk van de organisatoren.
De span of control van de criminele organisator is begrensd, omdat de illegale
activiteiten zich in het verborgene moeten afspelen. En zijn de organisatoren ook
bereid om die extra inspanning te leveren? Of gaan zij liever op zoek naar andere
illegale activiteiten, waar de opsporingsdruk minder groot is?

Tot slot hebben ook contrastrategieën hun beperkingen. Pogingen tot intimidatie
van rechercheurs of officieren van justitie werken bij de opsporingsinstanties als een
spreekwoordelijke rode lap op een stier. Dat geldt tevens voor organisatoren of
dienstverleners die zich in de pers respectabel proberen voor te doen. En ook het
intimideren van getuigen of inedeverdachten, om te voorkomen dat zij belastende
verklaringen afleggen, is in dat opzicht risicovol. Wanneer een crimineel samenwer-
kingsverband zulke tegenstrategieën toepast, stijgt het fiks op de prioriteitenlijst voor
de opsporing en nemen de risico's van aanhouding en vervolging dus ook toe.

3.6. BESLUIT

In dit hoofdstuk is in de eerste plaats onderzocht op welke wijze de overheid, door
middel van opsporingsactiviteiten, de totstandkoming en de uitvoeringvan complexe
illegale activiteiten kan beïnvloeden. Om te beginnen is nagegaan hoe het criminele
netwerk verstoord kan worden. En vervolgens is beschreven hoe de overheid in het
criminele bedrijfsproces kan interveniëren.

Het criminele netwerk kan alleen functioneren wanneer de leden veilig informatie
over potentiële illegale activiteiten kunnen uitwisselen. Deoverheid kan die mogelijk-
heid allereerst inperken door informanten te werven in het criminele netwerk.
Daarnaast kunnen opsporingsinstanties ook actief gegevens verzamelen over
voorgenomen illegale activiteiten, bijvoorbeeld door leden van het criminele netwerk
periodiek te volgen. Technische ontwikkelingen maken het zelfs mogelijk om ookgrote
groepen willekeurige burgers in het oogte houden en na te gaan of zij wellicht strafbare
feiten voorbereiden, maar het is de vraag ofde enorme hoeveelheid informatie die dat

oplevert, ook adequaat kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Een andere invalshoek om het criminele netwerk te beïnvloeden is er leden aan

te onttrekken. Het opsporingsapparaat kan hen aanhouden wanneer zij daadwerkelijk
strafbare feiten plegen. Wanneer zij ook worden vervolgd en tot een celstraf worden
veroordeeld, kunnen zij hun functie in het criminele netwerk een tijdlang niet of
minder goed vervullen. De opsporing kan at rnndom op leden van het criminele
netwerk worden gericht, maar het is ook mogelijk de cruciale schakels als doelwit te
nemen, met name belangrijke organisatoren ofdienstverleners met specifieke expertise.
Welke concrete resultaten deze ingrepen opleveren, is echter in zekere zin ongewis.
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Enerzijds kan worden verondersteld dat de weggevallen schakels zullen worden
vervangen. Anderzijds beschikken met name belangrijke organisatoren en dienst-
verleners over belangrijk `kapitaal', in de vorm van netwerkcontacten of specifieke
kennis en vaardigheden, die wellicht niet zomaar vervangbaar is.

Bij het criminele bedrijfsproces liggen de zaken aanzienlijk duidelijker. De
beëindiging daarvan is van oudsher een zeer belangrijke overheidstaak. Om die te
kunnen vervullen zijn dan ook zowel strafrechtelijke als strafvorderlijke kaders
gecreëerd, evenals een opsporingsapparaat. Bovendien zijn in de afgelopen decennia
steeds meer wettelijke mogelijkheden tot stand gebracht om informatie van burgers
en bedrijven tebetrekken. De opsporing van criminele bedrijfsprocessen concentreert
zich van oudsher op de goederenstroom: op tastbare illegale goederen ofhandelingen
derhalve. Met betrekking tot de geldstroom zijn pas meer recent strafrechtelijke kaders
tot stand gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van de strafbaarstelling van witwassen
als een zelfstandig misdrijf De informatiestroom levert, althans in de Nederlandse
context, geen strafbare feiten op. Samenspanning bijvoorbeeld is, althans in relatie
tot georganiseerde criminaliteit, niet strafbaar.

De uitvoering van het criminele bedrijfsproces vergt tevens een vorm van
gecodrdineerde samenwerking. Ook die kan in principe door de overheid worden
verstoord. Om tebeginnen kan (des)informatie in het samenwerkingsverband worden
verspreid, met het oogmerk om ruzie te veroorzaken. Deze methode stuit echter op
ernstige ethische bezwaren. Ook door middel van gerichte opsporingsactiviteiten kan
echter onrust worden veroorzaakt binnen criminele samenwerkingsverbanden,
waardoor bewijsmateriaal voorhanden kan komen. Aan deze vormen van verstoring
kleeft echter altijd het probleem dat de reacties van de leden van het samenwerkings-
verband onvoorspelbaar zijn.

Uit het voorgaande volgt de conclusie dat het opsporingsapparaat weliswaar
mogelijkheden heeft om het criminele netwerk en (de coórdinatie van) de criminele
samenwerking te verstoren, maar dat de beïnvloedingsmogelijkheden toch primair
zijn toegesneden op het criminele bedrijtsproces, en daarbinnen nadrukkelijk op de
goederenstroom en een deel van de geldstroom.

De tweede belangrijke vraag die in dit hoofdstuk werd behandeld, is hoe de
opsporingsinspanningen kunnen worden vergroot. In theorie zijn drie invalshoeken
denkbaar. Allereerst kunnen meer menskracht en middelen aan de beteugeling van
een specifiek criminaliteitsprobleem worden toebedeeld. ln de tweede plaats kunnen
meer zaken stratbaar worden gesteld, waardoor eenvoudiger bewijsmateriaal kan
worden verkregen. En tot slot kunnen de methoden en technieken van de opsporing
worden verbeterd of uitgebreid. Daarbij zijn eveneens diverse mogelijkheden
voorhanden. Om te beginnen kunnen nieuwe opsporingsbevoegdheden in het
Wetboek van Strafvordering worden opgenomen. Voorts kunnen technisch meer
geavanceerde hulpmiddelen worden ingezet bij de opsporing. Verder kan het
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opsporingsapparaat worden geprofessionaliseerd. En tot slot kunnen nieuwe
recherchetactieken worden ontwikkeld en toegepast.

De overheid heeft derhalvc uiteenlopende mogelijkheden om de opsporing te
intensiveren. Vrijwel al die ingrepen hebben echter enige tijd nodig om effectief te
worden. Met name veranderingen in de wetgeving, besluitvonning omtrent uitbreiding
van de opsporingscapaciteit, en veranderingstrajecten binnen het opsporingsapparaat
vergen tijd. Nieuwe technische hulpmiddelen kunnen soms echter sneller worden
geïmplementeerd, en datzelfde geldt voor nieuwe benaderingen in opsporingsonder-
zoeken.

Tot slot is de vraag hoe criminele samenwerkingsverbanden, in theorie, kunnen
reageren op omgevingsdreigingen, in dit hoofdstuk aan de orde gesteld. Daarbij speelt
niet alleen het risico van aanhouding en vervolging een rol. De leden van criminele
samenwerkingsverbanden moeten ook rekening houden met het feit dat willekeurige
burgers de illegale activiteiten kunnen opmerken en melden aan de autoriteiten. En
meer nog dan dat, moeten zij rekening houden met de dreiging van andere leden van
het criminele netwerk, in de vorm van een beroving, diefstal ofafpersing, al dan niet

met geweld.
Criminelebedrijfsprocessen kunnen tegen deze omgevingsdreigingen in principe

op drie manieren worden afgeschermd. Verhulling is de eerste belangrijke methode.

Een tweede afschermingstactiek is het beperken van afUreukrisico's, enerzijds door

de goederenstroom op te delen in meer onderdelen en anderzijds door uitvoeringshan-
delingen over meer personen te verspreiden. Hierdoor kan worden voorkomen dat
toevallige ontdekkingen of ineer kortstondige opsporingsonderzoeken leiden tot een
volledige beëindigingvan het criminele bedrijfsproces. Bovendien kunnen organisato-
ren dan eenvoudiger op de achtergrond blijven. Tot slot kunnen actieve contrastrate-
gieën worden toegepast om het opsporingsapparaat te hinderen. Daarbij valt te denken
aan het verzamelen van informatie over deactiviteiten van opsporingsinstanties, maar
ook aan omkoping of bedreiging van overheidsfunctionarissen.

De afscherming van het criminele bedrijfsproces stuit in principe altijd op bepaalde
grenzen. Verhullingsmaatregelen kunnen immers niet zoverworden doorgevoerd dat
daardoor het hele bedrijfsproces ernstig wordt vertraagd, ofzelfs volledig tot stilstand

komt. En de compartimentering van het criminele bedrijfsproces veroorzaakt tevens

hogere transactiekosten, die tot extra werk en kostenstijgingen leiden. De winsten

nemen daardoor af, tenzij de kosten uiteraard aan de consument kunnen worden
doorberekend. Tot slot kunnen contrastrategieën er ook toe leiden dat het criminele
samenwerkingsverband juist hoger op de prioriteitenlijst van het opsporingsapparaat
komt te staan.

Met deze bevindingen wordt het theoretische deel van deze studie afgesloten. In
de navolgende hoofdstukken zullen de resultaten van het empirische onderzoek aan
de orde komen.
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Allereerst zal in hoofdstuk 4 worden onderzocht hoe de opsporing van xtc-
productie en -handel tussen 1996 en 2004 concreet gestalte heeft gekregen en op welke
wijze deze is geïntensiveerd. In hoofdstuk 5 zal het functioneren van het `xtc-netwerk'
centraal staan, en komt tevens de aard van de criminele samenwerking aan de orde.
Tot slot zal in hoofdstuk 6 de organisatie en de afscherming van het criminele
bedrijfsproces worden geanalyseerd. Daarbij zal voorts worden ingegaan op de vraag
ofde uitvoering van dat proces onder invloed van de opsporing is aangepast en zo ja,
op welke wijze.
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4. DE OPSPORING VAN
XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

IN NEDERLAND

4.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe de opsporing van xtc-

productie en -handel in Nederland, in het tijdvak van 1996 tot en met 2004, concreet

gestalte heeft gekregen. Daarbij is uiteraard ook de vraag op welke manier de opsporing

van synthetische drugs geïntensiveerd is, van groot belang.
Om te beginnen zullen in paragraaf 4.2 de relevante ontwikkelingen worden

geschetst die zich, in het voornoemde tijdvak, hebben voorgedaan in relatie tot de

opsporing van de georganiseerde criminaliteit. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

de veranderingen in de organisatie van de recherchefunctie, in de aansturing van de

recherche en ten aanzien van de beschikbare opsporingsbevoegdheden, de toepassing

van technische hulpmiddelen, de professionalisering van de recherche en de aanpak

van het rechercheonderzoek.
In paragraaf 4.3 zal de aandacht worden gericht op de beteugeling van xtc-

productie en -handel en op de specifieke beleidsmaatregelen die in dat kader genomen
zijn. Daartoe wordt de discussie gereconstrueerd die rondom de aanpak van de xtc-
productie en -handel is gevoerd. In paragraaf4.4 komt het juridische instrumentarium
dat is toegepast voor de aanpak van xtc-productie en -handel, aan de orde en zal tevens

worden ingegaan op de veranderingen die in dit instrumentarium zijn doorgevoerd.

Tot slot worden in paragraaf 4.5 de bevindingen uit dit hoofdstuk op een rij gezet.

4.2. DE KADERS VOOR DE OPSPORING VAN
GEORGANISEERDE MISDAAD

4.2.1. ACHTF.RGROND VAN DE ONTWIKKELINGEN

Om het beleid te kunnen duiden dat tussen 1996 en 2004 in Nederland met betrekking

tot zware en georganiseerde misdaad is gevoerd, moet wat verder in de historie worden

teruggegaan, namelijk tot medio de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op dat moment

kreeg het fenomeen van georganiseerde criminaliteit voor het eerst serieuze beleids-
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matige aandacht."' Voor die tijd kende ons land natuurlijk ook wel vormen van zware
misdaad. Er vonden bijvoorbeeld gewelddadige overvallen plaats en criminele
groeperingen runden bijvoorbeeld ook illegale casino's. Ook fabriceerden zij op
georganiseerde wijze amfetamine en stookten ze bijvoorbeeld illegale alcohol.''~

Voor Nederlandse criminele groeperingen was, vanafde jaren zeventig, echter eerst
en vooral de handel in softdrugs tot een steeds grotere bron van inkomsten uitgegroeid.
De enorme financiële winsten die daaruit voortvloeiden, begonnen de Nederlandse
overheid langzamerhand steeds meer zorgen te baren. Deautoriteiten waren met name
bang dat het criminele geld in allerlei legale ondernemingen werd geïnvesteerd,
bijvoorbeeld in vastgoed, waardoor een onacceptabele vermenging van de onder- en
bovenwereld dreigde. In de loop van de jaren tachtig gingen de `Hollandse netwerken'
zich bovendien bezighouden met de handel in cocaïne. En aan het einde van het
decennium zou daar ook nog xtc bijkomen.

A1 medio de jaren tachtig maakten recherchemensen zich zorgen over deze
ontwikkelingen. Cees de Bruyne en Kees Sietsma waren de eersten die aan de bel
trokken om aandacht te vragen voor de kansen die het Nederlandse softdrugsbeleid
aan de georganiseerde misdaad bood.~'y Als gevolg van de combinatie van een tolerant
gebruikersbeleid en een formeel verbod op drugshandel was een situatie ontstaan
waarin er voor wetsovertreders veel geld te verdienen viel, terwijl de risico's beperkt
waren.""

De CRI vervaardigde in 1988 een eerste criminaliteitsbeeldanalyse, om de omvang
van degeorganiseerde criminaliteit in Nederland zichtbaar te maken. Dat rapport trok
veel aandacht, vooral vanwege de schatting dat in Nederland op dat moment zo'n 200
georganiseerde criminele groeperingen actief zouden zijn.''' Hoewel de kwaliteit van
dat onderzoek veel te wensen overliet, droeg het er mede toe bij dat het probleem
politiek en beleidsmatig op de agenda kwam. Enkele jaren later resulteerde dit in de
oprichting van een eerste Interregionaal Rechercheteam ( IRT), een speciaal team voor
de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit."' In 1990 startte het eerste
team, het [RT Noord-Holland~Utrecht, met de uitvoering van opsporingsonderzoe-
ken.'-'

In 1992 volgde de nota ` Georganiseerde criminaliteit in Nederland'. Daarin sprak
de regering het voornemen van een intensieve en geco~rdineerde aanpak van het

?~; "Lie voor een schets van de bredere belcidsontwikkelingen met betrekking tot de georganiseerde
misdaad bijvoorbeeld P. Klerks (2000) of H. van de Bunt (20041.
7.ie bijvoorheeld P. Spapens en P. Horsten (1990), CRI ( 1993) en !s1. Husken en F. Vuijst (2002 ).
Zie P. Klerks (20001: p. ]02 en K. Sietsma (]985): p. 180.
P. Klerks (2000): p. 101.
In 1991 volgde een tweede analysc onder auspiciën van de projectgroep Zware Criminaliteit van de
Landelijke Centrale Politie Kecherche Commissie waarin zelfs meer dan 500 groeperingen werden
geteld. Dat aantal werd in 1993 overigens weer wat naar beneden bijgesteld in een derde rapport.
A. Spapens (2003).
M. Haenen en T. hleeus (1996): p. 30-31.
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probleem van de georganiseerde misdaad uit.''; Op basis van deze nota werden nog

eens vier bovenregionale opsporingsteams opgericht, naast het al bestaande IRT.'-''

Eind jaren tachtig was er echter nog maar betrekkelijk weinig bekend over de aard
van de georganiseerde misdaad in Nederland. De politie had het beeld van deze
criminele groeperingen vooral aan Amerikaanse studies ontleend. Daarin werd gesteld

dat het om strak geleide en hiërarchisch gestructureerde organisaties zou gaan. De
opsporingsinstanties stemden de tactische aanpak dan ook op dat beeld af. Ook
strafvorderlijk was er nog nauwelijks iets geregeld met betrekking tot de heimelijke
opsporingsmethoden, die voor de opsporing van de georganiseerde criminaliteit

cruciaal waren. Er bestonden slechts algemene referentiekaders, zoals het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens ( EVRM ), en de uitgangspunten van proportio-

naliteit en subsidiariteit. Jurisprudentie was er bovendien weinig, met uitzondering

van het bekende Tallon-arrest inzake uitlokking. Lastbut notleast waren de gezagsver-

houdingen tussen het OM en de politie, vooral met betrekking tot de IRT's, niet helder

uitgewerkt.
In 1993 kwamen deze onvolkomenheden in alle hevigheid tot uitbarsting in de

zogeheten `IRT-affaire'. De directe aanleiding was een ruzie tussen de korpsen van

Amsterdam en Utrecht over de tactische aanpak die door het IRT Noord-Hol-

land~Utrecht werd gevolgd. Het team had een criminele burgerintlltrant ingezet om

bewijsmateriaal tegen de top van een bepaalde criminele organisatie te kunnen
verzamelen. Die infiltrant moest echter, om met deze top in contact te kunnen komen,
eerst zelf een bepaalde status in het criminele netwerk opbouwen, zo was althans de

gedachte. Hij kreeg dan ook toestemming om, onder regie van de politie, grote partijen

verdovende middelen in Nederland in te voeren. Dat ging een aantal jaren door,

zonder dat het beoogde doel ook maar dichterbij leek te komen. Het werkelijke

probleem was echter niet zozeer de mislukte tactiek met betrekking tot de `groei-

informant'. De hele affaire was vooral een manifestatie van het feit dat in Nederland

de opsporing van de georganiseerde criminaliteit nog in de kinderschoenen stond.

De IRT-affaire was de aanleiding tot de instelling van de Parlementaire Enquète-

commissie Opsporingsmethoden (PEO), die in 1996 rapporteerde. De PEO constateer-

de in zijn eindrapport een drievoudige crisis in de opsporing: er was sprake van

ontbrekende normen, een niet goed functionerende organisatie en problemen in de

gezagsverhoudingen. Hoewel `crisis' achteraf beschouwd een zwaar woord is, gaven

de conclusies wel precies aan waar het aan schortte.

In de tweede helft van de jaren negentig werden uiteenlopende maatregelen

genomen om de vastgestelde knelpunten aan te pakken. Om te beginnen hernam het

OM nadrukkelijk het gezag over de opsporing. I n de tweede plaats werden, in de Wet

op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden ( Wet BOB), normen geformuleerd voor

'" Tweede Kamer, Vergaderjaar 1992-1993, 22R38, nrs. 1-2.
- P. Klerks, ht. Scholtes, P. Nijmeijer e.a. 12002): y. 7.
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de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden. En de kwaliteit van het
rechercheproces zou door middel van het project `Aanpak Bedrijfsvoering Recherche
Informatievoorziening en Opleidingen' (ABRIO) worden verbeterd. Tot slot zagen
vele wetenschappelijke onderzoeken en criminaliteitsbeeldanalyses het licht, die het
nodige inzicht in de aard van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse context
verschaften. De onderzoeksgroep Fijnaut was daarmee al in het kader van de PEO
begonnen.'"6

De IRT-affaire was dus van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de opsporing
van degeorganiseerde criminaliteit in Nederland. De affaire werkte bovendien, omdat
het uiteraard tijd koste om alle voorgenomen maatregelen ten uitvoer te brengen, door
tot na de eeuwwisseling. Deze wat uitgebreidere inleiding was dan ook noodzakelijk
om de ontwikkelingen in de opsporing, die navolgend zullen worden geanalyseerd,
voor de lezer in het juiste perspectief te plaatsen.

4.2.2. DE ORGANISATIE VAN DE OPSPORING

In Nederland zijn uiteenlopende instanties betrokken bij de opsporing van de zware
en georganiseerde criminaliteit. Binnen de politie spelen de recherchediensten een
hoofdrol. Daarnaast nemen ook de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de
Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD'en) belangrijke delen van de opsporing voor
hun rekening. Navolgend komen deze opsporingstaken nader aan de orde.

1) De orgartisntie van de rechercltefiirtctie bij de politie

Bij de politie is de opsporing van de zware en georganiseerde criminaliteit om te
beginnen de verantwoordelijkheid van de politieregio's. Daarnaast is in de opsporing
sprake van uiteenlopende vormen van bovenregionale samenwerking. In 2003 werd
de organisatie van die samenwerkingsvormen ingrijpend gewijzigd, door middel van
de oprichting van de Nationale Recherche (NR) enerzijds, en van de bovenregionale
recherche (BR) anderzijds. Navolgend zal eerst de organisatie van de recherchefunctie
binnen de politieregio's worden geschetst. Daarna volgt een beschrijving van de
bovenregionale opsporingseenheden en de ontwikkelingen die zich op dat vlak hebben
voorgedaan.

In de politieregio's is de opsporing langs twee lijnen georganiseerd.'`' Om te
beginnen beschikken de regiokorpsen over permanente rechercheteams. De inrichting

Overigens was er in 1990 ook al een eerste studie van hct WODC naar de georganiseerde misdaad
verschenen. Z.ie P. van Duyne, R. Kouwenberg en G. Romeijn (1990). En in 1995 volgde een
vervolgstudie door P. van Duyne.
M. Kruissink, C. Verwers en N. Dijkhoff 11998): p. 2- 3.

yg Intersentia



4. De opsporing van xtc-productie en -handel in Nederland

daarvan kan per politieregio verschillen.z2x In het meest gangbare organisatiemodel
bestaat een regiokorps uit een aantal districten, die op hun beurt meerdere basisteams
omvatten.`'y Zowel op het regionale, het districtelijke als het basisteamniveau wordt
recherchewerk gedaan. Daarnaast worden voor kortere of langere tijd ad-hoc
opsporingsteams gevormd, voor onderzoek naar specifieke voorvallen ofproblemen.

Binnen de basisteams wordt recherchewerk verricht naar vormen van vee]
voorkomende criminaliteit, waarvan de reikwijdte zich beperkt tot het lokaledomein.
In principe kunnen alle politiefunctionarissen uit de basispolitiezorg een bijdrage
leveren aan het opsporingswerk. Daarnaast zijn ervaak enkele politiemensen aanwezig
die hun volledige dagtaak, of een belangrijk deel daarvan, aan het recherchewerk
besteden. Op basisteamniveau vormen gewelddelicten, waarbij (ernstig) letsel is
opgetreden, vaak een belangrijk deel van het werkaanbod. Daarnaast richt de
opsporing zich veelal op de kleinhandel in verdovende middelen, op inbraken ofop

diefstallen. Tijdens deze onderzoeken kan uiteraard ook op georganiseerde crimínele
groeperingen worden gestuit. De recherche van de basisteams is echter niet bedoeld
om grootschalig opsporingsonderzoek te doen. In dat geval zal het onderzoek dan ook

worden doorgeschoven naar een team dat over meer menskracht beschikt.
Het district is het eerstvolgende hogere niveau waarop opsporingsonderzoek wordt

gedaan.'"' Bij de districtsrecherche zijn allround rechercheurs werkzaam. Zij doen
onderzoek naar zwaardere misdrijven, die op basisteamniveau te veel tijd zouden
opslokken, ofnaar criminele groeperingen die in meerdere basiseenheden actief zijn.
Districtsrecherches houden zich bijvoorbeeld bezig met straatroven, inbraken en
drugshandel. De districtsrecherches onderzoeken ook vaak zwaardere gewelddelicten,
met uitzondering van moord of doodslag. De zaken die door de districtsrecherche
worden onderzocht, vergen doorgaans enkele maanden tot maximaal een half jaar
werk.

De regionale recherche, tot slot, verricht de meest grootschalige opsporingsonder-
zoeken op het niveau van de regiopolitie. Deze zijn gericht op de zware ofgeorgani-
seerde misdaad. Om in aanmerking te komen voor onderzoek door de regionale

recherche moet een criminee] samenwerkingsverband voldoen aan een aantal

zwaartecriteria. In beginsel moet het om criminele groeperingen gaan die de integriteít
van de samenleving ernstig verstoren. Ookmoeten de illegale activiteiten in belangrijke
mate aan de politieregio gerelateerd zijn. Dit betekent doorgaans dat de meeste leden
van de criminele groep in de regio woonachtig moeten zijn, en dat aldaar ook de
negatieve effecten van hun werkzaamheden zichtbaar moeten worden. De criminele

De politieregio's zijn zelfstandige bestuursorganen, die de inrichtingvan de interne organisatie zelf
bepalen.
De andere organisatiemodellen zullen hier buiten heschouwing blijven.
1.1. Kruisink, C. Verwers en N. Dijkhoff ( 1998) stelden vast dat er eind jaren negentig in twintig van
de vijfentwintig politieregio's op distríctelijk niveau een rechercheafdeling was.
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bedrijfsprocessen waarbij dergelijke groeperingen betrokken zijn, strekken zich in de
regel echter ook uit naar andere politieregio's of landen.

De regionale recherche omvat één of ineer tactische rechercheteams en daarnaast
ondersteunende eenheden, zoals één of ineer observatieteams, technische ondersteu-
ning en een criminele inlichtingeneenheid. De onderzoeken vergen doorgaans een
periode van een half jaar tot een jaar.

De politieregio's kennen, naast deze permanente recherchediensten, ook tijdelijke
opsporingsteams. Het meest gangbaar zijn de Teams Grootschalige Opsporing (TGO),
die meestal onderzoek doen naar levensdelicten.'" Daarnaast worden in de politie-
regio's echter ook regelmatig andere ad-hoc rechercheteams geformeerd. Voorbeelden
zijn tijdelijke teams ombijvoorbeeld straatroven of inbraken in auto's te onderzoeken.
Na de aanhouding van de belangrijkste daders ofdadergroepen worden deze teams
weer opgeheven. Zowel de TGO's als andere ad-hoc rechercheteams bestaan doorgaans
maar uit een beperkt aantal gespecialiseerde rechercheurs. Daarnaast worden ze
samengesteld uit personeel van de basispolitiezorg.

De recherchefunctie heeft, vanaf de reorganisatie van de Nederlandse politie in
1994 tot na de eeuwwisseling, in veel regiokorpsen onder grote druk gestaan."' De
beleidsmatige aandacht ging in die jaren vooral uit naar het gebiedsgebonden werken
in wijkteams. In veel regiokorpsen verdwenen aLlerlei recherchespecialismen. In diverse
regio's volgde ook de opheffing van de vaste districtrecherches, waarna het personeel
over de basisteams werd verdeeld. Soms werden zelfs de tactische opsporingsteams
van de regionale recherchediensten gekannibaliseerd en bleven slechts enkele
teamleiders over, die het uitvoerend personeel uit de basisteams moesten zien te
betrekken. In de meeste regio's kampte de regionale recherche met een chronisch
gebrek aan menskracht Het weinige personeel moest bovendien vaak nog met
regehnaat elders hand- en spandiensten verrichten, bijvoorbeeld in TGO's. Gelukkig
was de situatie niet in alle regiokorpsen zo desastreus, afhankelijk van het fanatisme
dat de korpsleiding aan de dag legde bij het doorvoeren van de wijkteamgedachte.

Vanaf omstreeks 2000 kwam in deze situatie langzamerhand verandering. De
nieuwe generatie korpschefs die aantrad, besefte dat de pogingen om een maximale
hoeveelheid `blauw op straat' te posteren te ver waren doorgeschoten. De behoefte
aan een gespecialiseerde recherche, met voldoende slagkracht, deed zich dan ook steeds
meer voelen. Sommige vormen van misdaad, zoals georganiseerde autodiefstal,
ladingdiefstal en de handel in illegale vuurwapens, hadden in veel regio's jarenlang
nauwelijks enige aandacht gekregen. Bovendien werd duidelijkdat de TGO's (en eerder
de RBT's) in opsporingsonderzoeken regelmatig pijnlijke fouten hadden gemaakt, zoals
bijvoorbeeld in de Puttense moordzaak en de Schiedammer parkmoord. Met name
een gebrek aan ervaren rechercheurs, en overigens ook van officieren van justitie, was

"' Voor 2003 werden deze teams Kegionale Bijstandsteams f RBT) genuemd.
`''' Zie: E. van der Torrc en E. h1 uller ( 20041.
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daaraan debet. Het leidde er langzamerhand toe dat de regionale recherches weer op
sterkte werden gebracht en dat de hopeloos over de basisteams versnipperde
recherchecapaciteit weer (meer) werd geconcentreerd in de districten.

Zoals hiervoor al werd aangestipt, doet de Nederlandse politie ook op bovenregio-
naal niveau opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminele groeperingen. In 2003
werd de organisatie van die bovenrcgionale opsporing ingrijpend herzien. Om te
beginnen zullen echter de ontwikkelingen worden geschetst die zich voor die tijd

hebben afgespeeld.
Vanaf 1990 tot en met 2003 heeft in Nederland een lappendeken van bovenregiona-

le opsporingseenheden bestaan. [n het begin van de jaren negentig kwamen om te
beginnen de al genoemde [nterregionale Rechercheteams tot stand. De regering achtte
dat noodzakelijk, omdat de toenmalige gemeente- en rijkspolitie geen adequaat
weerwerk meer konden leveren tegen de criminele groeperingen die in de loop van
de jaren tachtig tot ontwikkeling waren gekomen.

Het IRT Noord-HollandlUtrecht ging in 1990 van start, en vanaf 1993 kwamen
er nog vier IRT's bij: Noord- en Oost-Nederland, Zuid-Nederland, Rotterdam-
Rijnmond en HaaglandenlHollands-Midden. Het team Noord-HollandlUtrecht
werd in 1993 opgeheven vanwege de IRT-affaire. In 1995 werd het vervangen door
twee nieuwe eenheden: Amsterdam-AmstellandlGooi- en Vechtstreek en Randstad
Noord- en Midden. Het totale aantal bovenregionale opsporingsteams kwam daarmee
dus op zes. Tegelijkertijd werd, vanwege de negatieve bijklank die het begrip IRT
inmiddels had gekregen, de naam veranderd in Kernteams. De opsporingstaak van
de kernteams bleef hetzelfde, maar daarnaast kreeg elk team `aandachtsvelden'
toebedeeld: misdaadproblemen waarvoor het als landelijk expertisecentrum moest

gaan fungeren. Deze dubbele taak zorgde voor nogal wat verwarring, waarop in de
volgende paragraaf wordt teruggekomen. De kernteams werkten op basis van
convenanten tussen de politieregio's. De regio's stelden één procent van hun personele
sterkte ter beschikking voor de bovenregionale opsporingsteams.

In februari 1996 zag nog een zevende kernteam het licht: het Landelijk Recherche-
team (LRT). Dit team ressorteerde direct onder het KLPD en had tot taak onderzoek
te doen naar zaken van nationaal belang en naar financiële criminaliteit. Voorts was
het LRT aangewezen om gevolg te geven aan complexe buitenlandse rechtshulpverzoe-
ken. Het team nam dus een afwijkende positie in, omdat het niet was opgehangen aan
de politieregio's.

Naast de zeven kernteatns werden in de daaropvolgende jaren echter nog diverse

andere bovenregionale opsporingseenheden opgericht. De eerste was de Unit

Synthetische Drugs (USD), die in 1997 het licht zag. Deze eenheid, waarvan de
ontstaansgeschiedenis en de werkwijze in het vervolg van dit hoofdstuk gedetailleerder
zullen worden besproken, kreeg tot taak een landelijk expertisecentrum voor de
bestrijding van de synthetische drugscriminaliteit te vormen en als aanspreekpunt te
dienen voor vragen daarover vanuit het buitenland. De USD voerde echter ook
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opsporingsonderzoeken uit, zowel zelfstandig als in samenwerking met de regionale
korpsen. Deeenheid omvatte in eerste instantie 46 fte. In 2002 volgde een uitbreiding
met nog eens 15 fte.

Eind 1998 werd nog een nieuwe bovenlokale eenheid opgericht: de Unit Mensen-
smokkel (UM). Dit team had de taak kernteamwaardig onderzoek te doen naar
mensensmokkel en -handel, en was aangehaakt bij het Kernteam Noord- en Oost-
Nederland (KT NON). Deze eenheid telde 32 fre.

In 1999 kwamen zeven [nterregionale Fraudeteams ( IFT's) tot stand. Die hadden
tot taak fraudevormen op te sporen waarvan particulieren, bedrijven of financiële
instellingen het slachtoffer waren."` In 2002 telden deze IFT's in totaal 160 fte."~

Tot slotzagen in 2002 vijfzogeheten xtc-teams het licht Die verrichten kortlopen-
de opsporingsonderzoeken naar xtc-productie en -handel, en gaven daarnaast
opvolging aan buitenlandse rechtshulpverzoeken. De xtc-teams omvatten 84 fte.

De structuur van de bovenregionale opsporing werd in 2003 ingrijpend
aangepast."' Dekern van de organisatieverandering was de samenvoeging van de zeven
Kernteams, de USD, de UM en de xtc-teams tot de NR. Tegelijkertijd kwam de BR
tot stand, waarbij de IFT's werden aangehaakt."''

De NR verricht thans het opsporingsonderzoek naar de zwaarste vormen van
georganiseerde criminaliteit en is onderdeel van het KLPD. Beheersmatig valt het
personeel dus niet langer onder de regiokorpsen. De BR houdt zich bezig met de
opsporing van criminele samenwerkingsverbanden die in meerdere politieregio's actief
zijn. Dit vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande opsporingspotentieel,
omdat het onderzoek naar dat soort samenwerkingsverbanden in het verleden vaak
op de plank bleef liggen. De groeperingen waren niet `zwaar' genoeg om aan een
kernteam te worden toebedeeld, maar evenmin belangrijk genoegvoor één specifieke
politieregio. De BR heeft een sterkte van één procent van het personeel van de
politieregio's gekregen.

Met deze herziening van de rechercheorganisatie is dus een substantiële uitbreiding
van de opsporingscapaciteit gerealiseerd. Voordat de BR werd opgericht was het
overigens ook al mogelijk dat de regiokorpsen, op ad-hoc basis, bovenregionale

; iJ

Dit wordt aangeduid als horizontale fraude. Daarnaast onderscheidt men verticale fraude, waarbij
de overheid het slachtoffer is.
Ministerie van )ustitie, Hoojdlijnen kabinetsheleiri frm~debestrijding 100;-2007 en reru~blik op 1002.
Brief van 24 juni 2003: p 17
Tweede Kamer, vergaderjaar 2OO1-2002, 282~Q, nrs. 1-2. Degenoemde organisatieverandering ging
beheersmatig op I januari 2004 in. AI vanaf inedio Z003 werden door de NK en de BR echter al
tactische opsporingsonderzoeken uitgevoerd.
Voorde volJedigheid dient teworden opgemerktdat ookde Internationale Rechtshulpcentra (!RC's),
hij de BR zijn ondergebracht De [RC's coórdineren de afhandeling van inkomende en uitgaande
internationale rechtshulpverzoeken. Het gaat hier wel om een bovenregionale voorziening, maar
de IRC's verrichten geen opsporingsonderzoeken. Daarom zijn ze in deze beschrijving buiren
beschouwing gelaten.
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samenwerkingsverbanden vormden. Een voorbeeld is het Project Polaris, dat tot doel
had informatie te bundelen over, en opsporingsonderzoek te doen naar, mobiele
dadergroepen in Noord-Nederland."~ Met de totstandkoming van de BR is hiervoor
dus een vaste uitvoeringscapaciteit tot stand gebracht.

2) De KMAR en de Bijzondere Opsporingsdiensten

Naast de politie hebben ook de KMAR en de vier Bijzondere Opsporingsdiensten
belangrijke opsporingstaken, met inbegrip van het doen van opsporingsonderzoek
naar vormen van georganiseerde criminaliteit.

De KMAR heeft een drietal opsporingstaken. De marechaussee verricht in de eerste
plaats de militaire politietaken. Dit betreft de politiezorg in relatie tot militaire
installaties en personeel, en ook het eventuele recherchewerk dat daarbij noodzakelijk
is. In de tweede plaats is KMAR verantwoordelijk voor de politiezorg op de burger-
luchthavens. En in de derde plaats controleert de KMAR aan de landsgrenzen. De
marechaussee isverantwoordelijk het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV ), oftewel
de controle op mensensmokkel en -handel. Daarnaast beschikt de KMAR over teams
Grensoverschrijdende Criminaliteit (GOC) om de politie te assisteren bij de controle
op grensoverschrijdende criminaliteit in het algemeen.Z'" Bovendien participeerde de
KMAR in de USD en in de UM, en thans dus in de NR.

De KMAR kan uit hoofde van deze taken ook te maken krijgen met vormen van
zware of georganiseerde criminaliteit. Enkele recente voorbeelden daarvan zijn een
grootschalige diamantroofop deluchthaven Schiphol en een omvangrijkediefstal van
vuurwapens op de vliegbasis Gilze-Rijen. Ook naar aanleiding van controles in het
kader va n het MTV of door de GOC-teams kan nader opsporingsonderzoek worden
verricht. Meer grootschalige zaken worden in dat geval echter overgedragen aan de
politieregio's of de NR, behoudens dus wanneer ze betrekking hebben op de
luchthavens of militaire installaties.

Naast de KMAR kent Nederland vier bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en),
die eveneens een (specialistische) opsporingstaak hebben. Om te beginnen doet de
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst - Economische Controledienst ( FIOD-ECD )
onderzoek naar fraudedelicten. Deze dienst ressorteert onder het Ministerie van
Financiën. De Economische Controledienst (ECD) was tot 1999 zelfstandig en viel
toen onder het Ministerie van Economische Zaken. Na de fusie met de FIOD is deze
taak derhalve overgenomen door de FIOD-ECD. De ECD heeft onder meer tot taak
de controles in het kader van de WVMC uit te voeren, en deed in dat kader ook

~" Korps Landelijke Politiediensten, 2005, Eindrapportagevan het projert Polnris, Nationale Recherche.
''" InjanuariZU0ówerdbeslotendatdeassistentieverleningdoordeGOC-teamsnietlangernodigwas.

Z.ie de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, met betrekking tot de
aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, van 25 januari 2U06.

Intersentia 103



Interactie tussen criminaliteit en opsporing

onderzoek naar de smokkel van grondstoffen voor de fabricage van synthetische drugs.
In 1997 werd de sterkte van de ECD daartoe met 10 fte uitgebreid. Dit extra personeel
werd in de USD geïntegreerd.

In de tweede plaats is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
verantwoordelijk voor de bestrijding van sociale fraude. Deze dienst ressorteert onder
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SIOD is op 1 januari 2002
opgericht. Onder meer de Regiona}e Interdisciplinaire Fraudeteams (RIF's), die
voorheen verantwoordelijk waren voor de bovenlokale opsporing van arbeidsgerela-
teerde fraude, zijn daarin opgegaan.

Ten derde beschikt het Ministerie van Landbouw en Visserij over de Algemene
Inspectiedienst (AID). Deze verricht opsporingsonderzoeken in relatie tot natuur,
milieu en de voedselveiligheid.

Tot slot richt de lnlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu ( IOD-VROM ) zich op de veiligheid
van de leefomgeving in brede zin.

Hoe hebben de organisatorische veranderingen in het opsporingsapparaat
uitgepakt voor de beteugeling van xtc-productie en -handel? In hoofdstuk 3 is gesteld
dat de uitbreiding van de netto-opsporingscapaciteit één van de methoden is om de
opsporing te intensiveren. Deze uitbreidingen kunnen in kaart worden gebracht voor
zover er op landelijk niveau besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Dat is gebeurd
in de vorm van de al beschreven uitbreiding van de ECD en de vorming van de USD
in 1997 en de uitbreiding van de USD en de vorming van de xtc-teams in 2002. Nog
niet genoemd is dat de regering in 2001 ook besloot dat het Kernteam Zuid-Nederland
(KT.7.) zich volledig op de bestrijding van synthetische drugs moest gaan richten,
waardoor de formatieve sterkte van 77,2 fte van dat team daar volledig voor opspo-
ringsonderzoek naar dat onderwerp beschikbaar kwam. Tot slot hebben de KMAR
en de douane in 2002 extra personeel gekregen om op de luchthaven Schiphol ook
controles op uitgaande passagiers en goederen te gaan uitvoeren.'"'

De uitbreiding van het opsporingsapparaat voor specifiek de bestrijding van

synthetische drugs kan op zo'n 1~0 à 200 fte worden bepaald, hetgeen in de Nederland-

se context substantieel te noemen valt.'"' Daar staat tegenover dat alleen de USD, en
het KTZ voor een belangrijk deel, langdurig werden vrijgesteld voor de bestrijdingvan
de synthetische drugs. De xtc-teams gingen al na minder dan twee jaar na hun
oprichting op in de NR, waarbij ook hun specifieke taakopdracht verdween.

De douane en de KC`fAR richtcn zich uitera.ud primair op inkomendc personen en goederen.
De marge wordt vuoral veroorzaakt doordat niet eaact kan worden bepaald hoeveel personeel het
KT'L voor 2001 aan de bestrijding van synthetische drugs bestcedde. Het team deed weliswaar grute
onderzoeken naar synthetische drugscriminaliteit, maur ook naar andere ondenverpen, zoals
liquidaties in het criminele milieu, heroïnesmokl:el en dr financiële venvevenheid tussen onder- en
bovenwereld. 7ie: P. Klerks, M. Scholtes, P. Nijmeijer e.a. (?0021: p. 227-228.
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4.2.3. STURING VAN OPSPORINGSPRIORITEI'1~1-.N

De volgende mogelijkheid om meer menskracht en middelen toe te delen aan een
specifiek criminaliteitsprobleem, is de aanpassing van de opsporingsprioriteiten. In
hoofdstuk 3 is gesteld dat dit in de Nederlandse context voor de Minister van Justitie
niet eenvoudig was, bij gebrek aan directe sturingsmogelijkheden ten aanzien van de
politieregio's en door het ontbreken van `eigen' opsporingscapaciteit. Pas sinds 2003
is daarin, met de oprichting van de NR, verandering gekomen. In deze paragraafwordt
nader ingegaan op de vraag hoe de opsporingsprioriteiten in Nederland werden en
worden bepaald. Dit gebeurt op drie verschillende niveaus: het regionale, het
bovenregionale en het landelijke niveau

1) Sturin~ vnn opsporin~sprioriteiten op regionaal niveat~

De politieregio's spelen een zeer belangrijke rol bij het bepalen van de opsporingsprio-
riteiten. Een politieregio wordt beleidsmatig aangestuurd door de zogenaamde
regionale `driehoek.' Die bestaat uit de Hoofdofficier van Justitie, de korpsbeheerder,
dat wil zeggen de burgemeester van de grootste gemeente in de politieregio, en de
korpschef van het regionale politiekorps. Het Regionaal College, dat wordt gevormd
door de burgemeesters van alle gemeenten in de politieregio, dient de beleidsbeslissing-
en van de regionale driehoek te accorderen. De bestrijding van de zware en georgani-
seerde criminaliteit vormt een onderdeel van de beleidsvoering binnen de politieregio.

De grondslag voor de keuze van de regionale opsporingsprioriteiten is een
criminaliteitsbeeldanalyse die, doorgaans jaarlijks, wordt vervaardigd door analisten
van de politie. Ueze omvat onder meer een beschrijving en een weging van decriminele
samenwerkingsverbanden die in de regio actief zijn, zodat kan worden gekozen welke
groeperingen opsporingsprioriteit moeten krijgen.'~'

De Hoofdofficier van Justitie laat daarnaast de landelijke opsporingsprioriteiten,
die door het College van Procureurs-Generaal worden vastgesteld, meewegen bij het
bepalen van de regionale speerptmten. Bovendien kan het OM besluiten om, wanneer
-r.ich lopende het jaar nieuwe belangrijke zaken aandienen, ookdaarvoor opsporingsca-
paciteit vrij te maken.

Binnen een politieregio staan de regionale misdaadproblemen derhalve voorop,
terwijl daarnaast responsiviteit met betrekking tot bovenregionale of landelijke
speerpunten moet worden betoond. Wanneer landelijk is vastgesteld dat een bepaalde
vorm van misdaad extra aandacht moet krijgen, zal dat dan ook zeker invloed hebben
op de keuzes voor concrete opsporingsonderzoeken. De regionale prioriteiten
prevaleren echter.

Algemeen Politieblad, Prioriteitstelling bij nanpak misdaad, nieuw instn~rnentom de rranntschappeliike
irnpait vnri criminele orgnriiscuies te nteren, 20 juni 1998.
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2) Sturing van oPsporingsprioriteiten op bovenregionaal niveau

Het bovenregionale niveau is het volgende niveau waarop het opsporingsonderzoek
naar zware en georganiseerde criminaliteit wordt uitgevoerd. In de voorgaande
paragraaf zijn de ontwikkelingen in de organisatie van de bovenregionale recherche-
functie reeds globaal geschetst. Navolgend zal het vraagstuk van de aansturing van de
uiteenlopende bovenregionale opsporingseenheden, die zich overigens vooral
toespitste op de kernteams, nader worden beschreven.

De kernteams waren, met uitzondering van het LRT, territoriaal ingedeeld.'̀~Z De
regiokorpsen, die immers het personeel van het desbetreffende team leverden, waren
uiteraard vooral geïnteresseerd in de aanpak van misdaadproblemen die zich in hun
werkgebied afspeelden. De afstemming betreffende de opsporingsprioriteiten leidde
tot een trage en ingewikkelde selectieprocedure voor de concrete opsporingsonderzoe-
ken. Daarnaast speelde nog een ander probleem. Aangezien de kernteams de zwaarste
vormen van georganiseerde misdaad moesten bestrijden, kwamen daarbij al snel ook
landelijke opsporingsbelangen in het geding. De landelijke en de regionale belangen
liepen echter lang niet altijd parallel.

De regiokorpsen bepaalden dusde opsporingsprioriteiten van de kernteams. Voor
de kernteams Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Atnstelland en Haaglanden viel
daannee nog wel te leven, aangezien zij in de praktijk vooral met het grootstedelijke
korps te maken hadden en bovendien nauw samenwerkten met de regionale
recherchedienst daarvan.`a' De teams Randstad-Noord en -Midden, Zuid-Nederland
en Noord- en Oost-Nederland bedienden echter respectievelijk vier, zes en zelfs negen
politieregio's. En die probeerden allemaal invloed uit te oefenen op de opsporingsprio-

riteiten van het kernteam. Het zal geen verbazing wekken dat in deze situatie de

zaakselectie een zeer complexe aangelegenheid was.`~' Het duurde lang voordat de
regio's een keuze hadden gemaakt. En ook de verdere afhandeling van de projectvoor-
stellen vergde vaak zeer veel tijd. Er moesten, nadat de regio's een keuze hadden
gemaakt, ook nog diverse tussenstappen worden gezet voordat het College van
Procureurs-Generaal (CPG) de onderzoeken definitief kon toewijzen.

In 1995 was de situatie zo dat het kernteam Noord-en Oost-Nederland (KT NON 1 de politieregio's
Groningen, Friesland, Drenthe, 1)sselland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland,
Gelderland-Midden en Gelderland-'Luid omvatte. Het Kernteam Randstad Noord- en Midden ( KTR 1
omvatte de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, 'Laanstreek-lti'aterland en Utrecht. Het
Kernteam Amsterdam (K'fA) dc regio's Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek, het
Kernteam Haaglanden (KTH of Prismateam) de regio's Haaglanden en Hollands-Midden, het
Kernteam Rotterdam-Rijnmond 1 K'fRR) de regio's Rotterdam-Kijnmond en Zuid-Holland-luid
en het Kcrnteam Zuid-Nederland 1 K'iZ) de regio's Zeelend, Midden- en ~Vest-Brabant, Brabant-
Noord, Rrabant "Luidoost, Limburg-Noord en Limburg-'Luid.
~V. Gooren, G. Lensvelt, I. hlaver e.a (1998).
W. Gooren, G. Lensvelt, 1. Maver e.a ( 1998 ).
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Aan het spanningsveld tussen het landelijke enhet bovenregionale niveau lag vooral
het gebrek aan sturingsmogelijkheden van de Minister van Justitie ten grondslag. De
kernteams waren op dat moment het eerst aangewezen niveau om uitvoering te geven
aanlandelijke opsporingsprioriteiten. Ookde kernteamchefs dachten vaak in landelijke
termen, en beklaagden zich erover dat de prioriteiten vaak te regionaal werden
gedefinieerd.Z~s Hoewel de mogelijkheid daartoe in principe bestond, droeg het CPG
zelden of nooit rechtstreeks opsporingsonderzoeken op aan een kernteam.'46

De verwarring werd bovendien nog vergroot omdat de kernteams in 1995 ook
landelijke aandachtsvelden toebedeeld kregen. Ten aanzien van die onderwerpen
moesten de teams als expertisecentrum gaan fungeren. Voor het KTZ waren de
aandachtsvelden bijvoorbeeld synthetische drugs en criminaliteit door (ex-) Joegoslavi-
sche dadergroepen. De gedachte lag voor de hand dat dit betekende dat de kernteams
op die terreinen ook tactisch opsporingsonderzoek gingen doen. Dat was echter een
misvatting: de landelijke opdracht betrof het zogenaamde `fenomeenonderzoek', dat
wil zeggen: meer wetenschappelijk georiënteerde achtergrondstudies.Z~'

Deze situatie was dus om meerdere redenen onwenselijk, niet in de laatste plaats
omdat de opsporing na de IRT-affaire in het brandpunt van de publieke en politieke
belangstelling was komen te staan. In apri11997 diende de regering dan ook een eerste
voorstel in om de selectieprocedure van kernteamzaken aan te passen. Op dat moment
was het belangrijkste doel deze meer bij de zwaarste landelijke criminaliteitsproblemen
te laten aansluiten.

Het voorstel was rond elk kernteam een informatieplatform samen te stellen dat
onderzoeksvoorstellen moest gaan maken. Op basis daarvan deelde dan het CPG,
weerom via een aantal tussenstappen, de concrete onderzoeken toe.'~" De selectieproce-
dure werd daarmee op zichzelf niet wezenlijk veranderd: de regio's bleven dus de
voorstellen aandragen.

Er zat echter een addertje onder het gras. In het voorstel was het CPG ook meer
ruimte gegeven om onderzoeken die nationale prioriteit hadden, rechtstreeks aan een
kernteam te kunnen toewijzen.'~y Om te voorkomen dat dit voorstel al op voorhand
weerstand zou ontmoeten, ademde de nota duidelijk uit dat het CPG werd geacht
spaarzaam met die aanwijzingsbevoegdheid om te gaan. Dat kon echter anders komen
te liggen wanneer een aantal duidelijke nationale misdaaddreigingen werd geïdentifi-
ceerd. Het toeval wilde dat het WODC juist op dat moment bezig was met een analyse
van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Op het departement hoopte men

zas
:an

~ae
?aV

De Volkskrant, IRT-cheJs blijven bij criminele in~iltrant, 12 oktober ]996.
W. Gooren, G. Lensvelt, I. Mayer e.a. (1998): p. 40. De uitzonderingen betroffen vaak buitenlandse
rechtshulpverzoeken, waarvan de snelle athandeling uit diplomatiek oogpunt wenselijk werd geacht.
Uiteraard was er wel een zekere overlap tussen de landelijke aandachtsvelden en de ervaring die het
kernteam in het tactische opsporingsonderzoek had opgedaan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 199R-1999, 24072, nr. 94: p. 7.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 24072, nr. 94: p. 8.
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dat die prioritaire onderwerpen uit het onderzoek naar voren zouden komen. Dan
zou het CPG immers nadrukkelijker van de aanwijzingsbevoegdheid gebruik kunnen
gaan maken. Van dat opzetje kwam echter niets terecht omdat het WODC-onderzoek,
waarvan het rapport in 1998 verscheen, een volstrekt andere en meer theoretische
invalshoek had gekregen.

In het proces van de zaakselectie zou dus weinig veranderen, zo bleek een aantal
jaren lateruit een evaluatie.''" De procedure was zelfs nog ingewikkelder en tijdroven-
der geworden. En nog altijdhad de landelijke overheid nauwelijks sturingsmogelijkhe-
den. Er waren dus andere maatregelen nodig.

De Nota Criminaliteitsbeheersing van 2001 kondigde deze voor het eerst aan. De
auteurs van deze nota stelden dat de `organisatie van de bovenregionale opsporing
in een aantal opzichten niet meer voldeed'. Met name de personele capaciteit was
volgens hen achtergebleven bij de ontwikkelingen in de criminaliteit. Als gevolg
daarvan kon `minstens de helft' van de criminele groepen die voor onderzoek in
aanmerking kwamen, niet worden aangepakt. In plaats van de gebrekkige aansturing
van de bovenregionale opsporing werd nu dus voor een andere argumentatielijn
gekozen: namelijk het gebrek aan menskracht voor de opsporing.

In aansluiting op de nota Criminaliteitsbeheersing ging de overleggroep `Bovenregi-
onale organisatie van de Nederlandse politie', onder leiding van L.C. Brinkman, na
welke verbeteringen denkbaar waren. De regering vertaalde de bevindingen van deze
commissie in februari 2002 in de nota `Landelijke en bovenregionale recherche'.`s'
Daarin werd voorgesteld om zowel een Nationale Recherche als een nieuwe Bovenregi-
onale Recherche te creëeren. Politiek gezien was dat een zeer elegante oplossing:
enerzijds kreeg de landelijke overheid de zo fel begeerde direct aan te sturen opspo-
ringscapaciteit, terwijl anderzijds de bovenregionale opsporingscapaciteit voor de
politieregio's in stand werd gehouden. Ook inhoudelijk was het echter een vooruit-

gang, omdat de BR zich zou gaan richten op criminele groepen die jarenlang weinig
aandacht hadden gekregen. De BR kendedan ook een vliegende start en boekte al snel
forse successen.

De vorming van de NR maakte dus een definitief einde aan de ingewikkelde
aansturing van de kernteams. De erfenis daan~an lijkt echterbij de BR terechtgekomen.
De BR omvat immers dezelfde zes territoriale eenheden als voorheen de kernteams.
De voorstellen voor opsporingsonderzoeken worden weerom ingebracht door de bij
de desbetreffende unitaangesloten politieregio's. Vervolgens beslist het Bovenregionaal
Recherche Overleg (BRO) welke onderzoeken daadwerkelijk in uitvoering worden

''"' Soms moesten tien tussenstationsworden gepasseerd. P. Klerks, b4. Scholtes,P. Nijmeijere.a. (2002):
p. 37.

''~ Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28250, nrs. 1-2.
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genomen. Het BRO bestaat uit twee hoofdofficieren van justitie, twee korpschefs en
twee korpsbeheerders.'''

Het probleem is dat ten minste één politieregio een voorstel voor een concreet
opsporingsonderzoek moet `adopteren'. Wanneer geen enkele regio daartoe de
bereidheid heeft, komt er dus ook geen onderzoek tot stand. Dat wreekte zich
bijvoorbeeld reeds in relatie tot de handel in illegale vuurwapens. Dit probleem was,
in 2002, door de Minister van Justitie als opsporingsprioriteit aangemerkt. In 2004
bleek echter dat tot op dat moment, vanwege het hiervoor gesschetste probleem, nog
geen enkel concreet opsporingsonderzoek van de grond was gekomen, ondanks een
veelheid aan `startinformatic'.''i De Minister werd daarop dan ook door de Tweede
Kamer aangesproken. Als gevolg van de doorgevoerde veranderingen kon hij thans
echter de NR opdracht geven dit onderzoek te gaan doen, en dat gebeurde dan ook.
In 2004 kreeg de uttitNoord- en Oost-Nederland van de NR de opsporing van illegale
vuurwapens als aandachtsveld toebedeeld.

3) Sturing vn~t opsporingsprioriteiten op lnndelijk nivenu

Hiervoor is reeds beschreven hoe de landelijke overheid met de NR substantiëlc
uitvoeringscapaciteit voorhanden kreeg. Op beleidsmatig niveau is één landelijke
driehoek verantwoordelijk geworden voor de aansturing van de NR. Het gezag is in
handen gelegd van het Landelijk Parket. De aansturing van de KMAR en de BOD'en
beruste echter altijd al bij de departementen. Met name de FIOD-ECD, en meer recent
ook de SIOD, doen regelmatig onderzoek naar zware en georganiseerde misdaad. Voor
de KMAR, de AID en de IOD geldt dat in mindere mate.

De opsporingsprioriteiten met betrekking tot de zware en de georganiseerde
misdaad worden in Nederland dus op drie niveaus bepaald. De reorganisatie van de
bovenregionale recherchefunctie heeft dat principe niet veranderd. De vorming van
de NR heeft vooral tot meer evenwicht in de aansturing van de recherche geleid. Voor
die tijd bepaalden de politieregio's voor het grootste deel de prioriteiten voor de
opsporing. Vanaf2003 heeft de landelijke overheid dus ook `eigen' opsporingscapaci-
teit ter beschikking, zodat sneller kan worden ingespeeld op nieuwe misdaadproble-
men.

Wat volgt hieruit met betrekking tot de aanpak van xtc-productie en -handel? De
opsporing daarvan kreeg, zo zal in de volgende paragraaf worden geschetst, al aan het
einde van 1996 een hoge prioriteit. Dat vertaalde zich echter niet direct in een sterke
toename van het aantal opsporingsonderzoeken, hetgeen gezien de voorgaande schets

Tweede hamer, vergaderjaar 2002-2003, 28250, nr. 4: y. I l.
A. Spapens en I~1. Bruinsma ('004): p. 7 L Ue eerlijkheid gebiedt re zeggen dat op dat moment wel
een onderzoek liep bij het BKLN, maar dit werd pas afgerond nadat het voornoemde onderzoeksrap-
port al was gepubliceerd.
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geen verbazing zal wekken. De synthetische drugsproblematiek was bovendienongelijk
verdeeld over het land. Het probleem manifesteerde zich vooral in het westen en
zuiden van Nederland en veel minder in het noorden en oosten.''a In die regio's werd
de noodzaak om aan de opsporing van xtc-productie en -handel extra aandacht te

geven, dan ookveel minder gevoeld. Langzamerhand nam het aantal opsporingsonder-
zoeken echter toe.

In 1998 werd een zestigtal onderzoeken uitgevoerd in relatie tot synthetische

drugs.'" In 2001 telde de USD 79 zaakdossiers. Uit cijfers van de Dienst NRI valt af

te leiden dat in 2001 ruim de helft van het totale aantal in Nederland uitgevoerde

opsporingsonderzoeken naar zware en georganiseerde criminaliteit, betrekking had

op synthetische drugs.''~ In 2002 was sprake van een zeer forse sprong, naar 145

onderzoeken. Die verhoging kwam echter deels voor rekening van de nieuwe xtc-

teams, die kortlopende projecten uitvoerden. Het aantal dossiers zakte in 2003 naar

115, maar groeide in 2004 weer naar 160.'" Hoewel deze cijfers hun beperkingen

kennen - de onderzoeken verschillen sterk in zwaarte en reikwijdte - zijn ze wel

indicatiefvoor een gestage toename van de intensiteit van de opsporing van syntheti-

sche drugs.

4.2.4. OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN EN -METHODEN

De volgende methode om de opsporing te intensiveren die in hoofdstuk 3 werd
onderscheiden, is het introduceren van nieuwe opsporingsbevoegdheden en
-methoden. Deze kunnen de opsporingsinstanties immers een, al dan niet tijdelijke,
voorsprong verschaffen op de uitvoerders van criminele bedrijfsprocessen. in

Nederland hebben zich in dat opzicht twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.

Om te beginnen werden in het jaar 2000 kaders en normen geformuleerd met
betrekking tot de heimelijke opsporing, middels de Wet op de Bijzondere Opsporings-
bevoegdheden. Daarnaast is reeds sinds het begin van de jaren negentig de methode
van financieel rechercheren tot ontwikkeling gebracht. Daartoe zijn eveneens nieuwe
wettelijke kaders gecreëerd.

Dat kan tenminste worden afgeleid uit de verdclingvan de aangetroffen lahuratoria ovcr Nederland.
Z.ie biivoorheeld de jaarverslagen van de USD ( 1998-2000) en het KTZIUSD (2001-2002).
L?nit tiynthetische Drugs, In~n-erslag 1998. Hierin worden 56 onderzoeken vermeld die werden

uitgevoerd door de politieregio's, de KMAR en de BOD'en. Daarnaast liepen dat jaar twee
onderzoeken bij het K7'L en voerde de USU zelf drie opsporingsonderzoeken uit.
R. hleijer, Tv1. Grapendaal en nt. van Ooyen (?003): p. 37-38. De NRI telde in 2001 in totaal 148

opsporingsonderzoeken, waarvan er 79 betrekking hadden op s}'nthetische drugs.
Korps Landelijke Politiedienslen, Dienst Nationale Recherche, Criminaliteits6eekínnnl}~sesytrlHetisdie
drugs 2001-2004: p. 33-34.
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1) De Wet op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al werd geschetst, was aan het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw weinig tot niets vastgelegd met betrekking tot
bijzondere opsporingsbevoegdheden, noch in de wetgeving, noch in de jurisprudentie.
De PEO beschouwde dat dan ook terecht als een belangrijke tekortkoming. Als
uitvloeisel van die bevinding werden de bijzondere opsporingsbevoegdheden geregeld,

en wel in de Wet op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB).
DeWet BOB werd in 2000 van kracht. Over dit wetsvoorstel is in de Tweede Kamer

echter langdurig gedebatteerd. Met de inhoud van de wetsvoorstellen werd derhalve
ook al in eerdere jaren rekening gehouden, tijdens de uitvoering van het opsporingson-
derzoek. De aanvullende opsporingsbevoegdheden die in het wetsvoorstel waren
vervat, konden uiteraard echter pas worden toegepast toen de wet van kracht was
geworden.

De Wet BOB gaat in op observatie, infiltratie, het stelselmatig inwinnen van
informatie door een opsporingsambtenaar, pseudokoop ofpseudodienstverlening,
bevoegdheden op besloten plaatsen, het opnemen van vertrouwelijke communicatie
met een technisch hulpmiddel, de telefoontap en het vorderen van verkeersgegevens.'-'"
Ook regelt de wet verschillende vormen van bijstand aan de opsporing door burgers,
zoals de inschakeling van de burgerinformant, van de burgerinfiltrant en de pseudo-
koopof-dienstverlening door burgers.'79 In de Wet BOB werd één nieuwe opsporings-
bevoegdheid geïntroduceerd, het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC).
In populaire termen wordt dit wel het `direct afluisteren' genoemd.'~~ Daartegenover
staat dat enkele andere methoden door de wet zeer sterk aan banden worden gelegd,

namelijk de inzet van (criminele) burgerinfiltranten en het (ongecontroleerd)
`doorlaten' van illegale goederen.'~' Deze methoden waren overigens al besmet geraakt
sinds de IRT-affaire in 1993, en werden nadien ook niet meer toegepast.

Na de invoering werd de Wet BOB uitgebreid door het WODC geëvalueerd, om
de effecten voor de opsporing in kaart te brengen. In 2004 zag de eindrapportage van
deze evaluatie het licht.'~' Dat rapport bevatte enkele opmerkelijke conclusies.

~58

259
R. Bokhorst, C. de Kogel en C. van der Meij (2002): p. 31.
R. Bokhorst, C. de Kogel en C. van der Meij (2002): p. 31.
R. Bokhorst, C. de Kogel en C. van der Meij (2002): p. 38. Daarnaast is de mogelijkheid van de
tefefoontap formeel uitgebreid met de bevoegdheid om'derden' te tappen zonder dat op voorhand
het vermoeden bestaat dat de verdachte aan de gesprekken deelneemt. (p. 38).
Doorlaten moet overigens niet worden verward met een gecontroleerde aflevering. Het eerste betekent
dat illegale goederen die in beslag hadden kunnen worden genomen, uit recherchetactische
overwegingen worden doorgelaten en in het criminele milieu verdwijnen. Dat is niet toegestaan. Het
laatste houdt in dat de goederen eerst nog een tijdlang worden gevolgd voordat ze in beslag worden
genomen, en dat is op basis van de Wet BOB wel mogelijk.
A. Beijer, R. Bokhorst, M. Boone e.a. (2004).
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De onderzoekers stelden in de eerste plaats vast dat van alle heimelijke opsporings-
methoden in de Wet BOB, er in de praktijk slechts enkele zeer intensief werden
gebruikt. Dat gold vooral het onderzoek van telecommunicatie (art.126m, 126n,126na
en 126nb) en de stelselmatige observatie (art 126g).`~3

Voorts bleek ook de nieuwe bevoegdheid, het opnemen van vertrouwelijke
communicatie met een technisch hulpmiddel (art. 1261), nog maarweinig te worden
toegepast. Dit ondanks de verwachting dat OVC van groot belang kon zijn voor het
onderzoek naar georganiseerde criminele groeperingen, met name wanneer die zich
goed afschermden tegen het afluisteren van de telefoon ofobservaties. Voor het ( nog)
beperkte gebruik konden diverse praktische verklaringen worden aangereikt.

Om te beginnen was de methode nog betrekkelijk nieuw op het moment dat het
evaluatieonderzoek werd afgerond. Voorts waren er in de startfase nog organisatori-
sche onvolkomenheden. Bij een speciale afdeling van de KLPD, die als enige OVC
mocht installeren, was op dat moment nog sprake van personeelsgebrek. Daardoor
duurde het soms enige tijd voordat aan een verzoek van een rechercheteam gevolg kon
worden gegeven. Bovendien bleek de aanvraagprocedure ingewikkeld en tijdrovend.

Een belangrijker en meer inhoudelijk probleem was echter de eis in de Wet BOB
dat de gesprekken eerst moesten worden opgenomen. De rechercheteams konden dus
niet direct meeluisteren, wat bijvoorbeeld bij telefoontaps wel mogelijk is. Dit perkte
de tactische toepassingsmogelijkheden van OVC sterk in, omdat niet direct op de
afgeluisterde gesprekken kon worden gereageerd.

De concrete gebruikerservaringen met OVC bleken wisselend. In enkele zakenwerd
veel relevante informatie verkregen. In andere gevallen leverde het afluisteren niets
op, ofwerd de apparatuur zelfs door de leden van de criminele samenwerkingsverban-
den gevonden. Ondanks deze kinderziekten beschouwden recherchefunctionarissen
OVC in het algemeen als een waardevolle aanvulling op het beschikbare instrumen-
tarium.

2) Financieel reehercheren

Financieel rechercheren kan in principe worden gezien als een verzamelnaam voor
onderzoek naar geldstromen. Het is derhalve niet te beschouwen als een specifieke
opsporingsbevoegdheid. Het is enerzijds een alternatieve methode om informatie en
bewijsmateriaal te verkrijgen, met het doel criminele bedrijfsprocessen te beëindigen.
Anderzijds kan door middel van financieel rechercheren achterafhet wederrechtelijk
verkregen voordeel worden ontnomen. Ten behoeve van financieel rechercheren wordt
een divers juridisch instrumentarium gebruikt, dat in de afgelopen jaren voortdurend
is aangevuld.

A. Beijer, R. BokhorsG M. Boone e.a. (?004): p. 1d9-155. Die conclusie blijftook overeind wanneer
in aanmerking wordt genomen dat de ciifers niet tot in detail betrouwbaar zijn.
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Een eerste mogelijkheid, die reeds van oudsher voorhanden was, is het opvragen
van informatie bij banken, geldinstellingen ofandere relevante bedrijven. De grondslag
hiervoor is artikel 105 van het Wetboek van Straf~-ordering. Daarbij gaat het in relatie
tot financieel rechercheren bijvoorbeeld om de tenaamstellingen van rekeningen, of
om de transacties die via deze rekeningen hebben plaatsgevonden (financiële
verkeersgegevens).

In Nederland is in de tweede plaats, in 1993, de wettelijke mogelijkheid gecreëerd
het wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. Daartoe zijn aanpassingen
gepleegd in het Wetboek van Strafrecht, waarvan de toevoeging van artikel 36e de
belangrijkste is. Voorts is in het Wetboek van Strafvordering, in de negende afdeling,
het Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) toegevoegd.

Ten derde is in 1994 is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) van

kracht geworden. Op basis daarvan moeten handelingen met contant geld die boven

een bepaald grensbedrag uitgaan, worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties, dat is ondergebracht bij het Ministerie van )ustitie. Degene die de

transactie verricht, kan vervolgens worden gevraagd de herkomst van het geld te

verklaren. De melding, of een reeks van meldingen met betrekking tot dezelfde
(rechts)persoon, kunnen echter ook het startpunt zijn van een opsporingsonderzoek.

De verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties met contant geld
betreft niet alleen banken en geldinstellingen, maar bijvoorbeeld ookcreditcardmaat-
schappijen, casino's en handelaren in zaken van grote waarde, zoals personenauto's
in de hogere prijsklassen, luxe vaartuigen of juwelen. De indicatoren die bepalen of
een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, worden regelmatig
aangepast. Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september 2001 is bijvoorbeeld
ook aan advocaten, notarissen, accountants en andere financiële adviseurs de
verplichting opgelegd ongebruikelijke ofverdachte financiële transacties te melden.'`'a
Bovendien werd de wet zo aangepast dat deze dienstverleners niet langer konden
terugvallen op hun beroepsgeheim, ingeval er verdenkingen waren gerezen ten aanzien

van hun cliënten.'~'
Tot slot werd in 2001 witwassen als een zelfstandig strafbaar feit opgenomen in

het Wetboek van Strafrecht. Witwassen kon overigens ook eerder al worden bestraft,
maar dan alleen in combinatie met een ander gronddelict.'~~

Het onderzoek naar geldstromen kan om te beginnen een onderdeel zijn van het
tactische opsporingsonderzoek. Rechercheurs kunnen MOT-meldingen offinanciële
verkeersgegevens opvragen en natrekken, om daarmee zicht te krijgen op de werkwijze
van het criminele samenwerkingsverband, of bewijsmateriaal te verkrijgen. De

na ~9. Levi, H. Nelen en F. Lankhorst (2004): p. 1 I R. Aan deze wetswijziging lag de Amending Council

Directive 2001I9ïlEEC ten grondslag. Deze richtlijn werd op 28 december 2001 gepubliceerd.
114. Levi, H. Nelen en F. Lankhorst (2004): p. 118.
Ue reden hiervoor was dat witwassen als een vorm van heling werd beschouwd.
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financiële deskundigheid van rechercheurs is meestal meer algemeen van aard. Om
die reden worden, in de meer grootschalige onderzoeken, vaak ook enkele speciaal
opgeleide financiële rechercheurs aan het onderzoeksteam toegevoegd.

In de Nederlandse context is het financieel rechercheren echter het meest
gerelateerd aan deontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. In kleinere
opsporingsonderzoeken wordt de berekening daarvan meestal door de leden van het
tactische team zelf gedaan. In de meer ingewikkelde gevallen wordt dit overgedragen
aan specialisten van de Bureaus Financiële Recherche (BFR). Deze bureaus zijn
doorgaans onderdeel van de regionale recherchediensten.

Ook het onderzoek naar witwassen is het werkterrein van specialisten. Omdat deze
projecten vaak tijdrovend en complex zijn, is daarnaast de HARM-aanpak (Hit and
Run Money Laundering) ontwikkeld. Uaarbij wordt informatie over een financiële
transactie, of bijvoorbeeld de aanhouding van een geldkoerier, aangegrepen als
startpunt voor een kortstondig opsporingsonderzoek. Het geld kan bijvoorbeeld
worden gevolgd om daarmee uit te komen bij de illegale goederen die ermee dienden
te worden aangekocht. Opbasis daarvan kunnen bijvoorbeeld zoekingen plaatsvinden,
die concreet bewijsmateriaal kunnen opleveren.'-6i

Zowel beleidsverantwoordelijken bij de politie en het OM alswetenschappers zagen
financieel rechercheren, in het begin van de jaren negentigvan de vorige eeuw, als een
belangrijke aanvullende opsporingsmethode in de strijd tegen de georganiseerde
misdaad.'~" De verwachtingen betreffende de opbrengsten waren dan ook hoog
gespannen. Om diverse redenen werden die echter niet waargemaakt.

De regering entameerde in 1996 het project Financieel Rechercheren bij het OM
en de politie. De bedoeling daarvan was door middel van opleidingen en instrument-
ontwikkeling het financieel rechercheren te bevorderen. Al in 1999, toen het project
nog liep, kwam de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (TCEO) tot
de conclusie dat het financieel rechercheren moeizaam van de grond kwam.'~y Het
ontbrak vooral aan de diepgaande expertise die onontbeerlijk is om daadwerkelijk
effectief financieel te kunnen opsporen. De deskundigheid van de tactische recher-
cheurs was, zoals al gezegd, te algemeen. Daardoor ging essentiële informatie verloren
ofwerddeze niet ofonvoldoende benut.''" Bovendien kampte de politie met een grote
uitstroom van financiële rechercheurs. Die konden, wanneer zij eenmaal debenodigde
ervaringsdeskundigheid hadden verworven, als forensisch accountant in het

rUgemeen Politieblad, .Nicuwc rnetlrode in striid tegen wihvnssert, 16 december 2000.
B. Hoogenboom en V. Mul red. (1995),
De TCEO had tot doel de voortgang van de uitvoering van de maatregelen te monitnren die op basis
van de bevindingen van de PEC) in gang waren gezet. In het algemeen hleek deze evaluatie overigens
positief uit te vallen. Het rapport van de commissie trok vooral de aandacht vanwege het hoofdstuk
`Bijzondere bevindingen', waarin de mogelijkheid aan de orde kwam dat de burgerintiltranten die
bij de IRT-affaire waren betrokken van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt om ook grote
hoevicelheden cocaïne te importeren, onder rcgíe van de politie.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 95, p. 201.
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bedrijfsleven een veelvoud van het politiesalaris verdienen. De leegloop die daarvan
het gevolg was, viel met de werving en trainingvan nieuw personeel niet bij te houden.
[n de politieregio Limburg-Zuid vertrokken tussen 1997 en 1999 bijvoorbeeld maar
liefst acht van de negen financiële rechercheurs.`" Financieel rechercheren is voorts
een metier dat hoofdzakelijk in de praktijk moet worden geleerd. Het inhuren van
algemeen opgeleide accountants ter compensatie bood dus geen soelaas."'

De TCEO concludeerde ook dat de politie en het OM te weinig van de MOT-
meldingen gebruikmaakten, niet als startpunt voor opsporingsonderzoeken, en ook
niet als informatiebron tijdens lopende recherchewerkzaamheden.''' De aanbeveling
was dan ook een oplossing voordezeknelpunten te zoeken. Het kabinet onderschreef
die suggestie en sprak bovendien het voornemen uit om financieel rechercheren tot
een integraal onderdeel van de rechtshandhaving te maken.27~

Enkele jaren later, in 2002, verscheen het resultaat van een wetenschappelijke

evaluatie van het project Financieel Rechercheren.`"' De bevindingen stemden,

ondanks alle goede voornemens, nog immer tot weinig vreugde. De onderzoekers
noemden de resultaten van de deskundigheidsbevordering bij de politie en het OM
teleurstellend, en ook van instrumentontwikkeling was nauwelijks iets gekomen.27~
Voorts waren de opbrengsten van de ontnemingsvorderingen sterk achtergebleven
bij de verwachtingen. De rechters lieten weinig over van de claims die door het OM
werden ingediend. Zij waren onder meer terughoudend met het toewijzen van de
ontnemingsvorderingen omdat zij dit, naast de vrijheidsbeneming, als een vorm van
dubbele bestraffing beschouwden. En het OM zag zich reeds op voorhand genoodzaakt
de voordeelsberekeningen van politie in te perken, aangezien die vaak onvoldoende
door het bewijsmateriaal werden ondersteund. Bovendien was het opleggen van een
vordering één ding, maar daarmee was het geld nog niet daadwerkelijk geïncasseerd.
Van de voordeelsberekeningen van in totaa1450 miljoen euro die tussen 1993 en 1999

door de politie werden vastgesteld, kon aan het eind van de rit slechts 9 miljoen euro

daadwerkelijk worden geïnd."-
Het eindoordee] van de onderzoekers was redelijk vernietigend: `De kansen op

effectiviteit van het project Financieel Rechercheren waren bij aanvang al onzeker. De
projectopgave was diffuus en veelomvattend, de aan het project in het veld verleende
urgentie was laag, en de projectcondities waren te weinig ingevuld. Het belangrijkste
resultaat van het project is een toegenomen bewustzijn van het belang van financieel

,,,
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z;~

Tweede Kamer, vergaderjaar 199R-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 79.

Tweede Kamer, vergaderiaar 1998-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 213.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26269, nrs. 4-5: p. 213.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26269, nr. 17: p. 26.

W. Faber en A- van Nunen (2002 ).

W. Faberen A. van Nunen (2002).
l. Meloen, R. Landman, H. de Miranda e.a. (2003): p. 13. Daar kwamen overigens nog hijna 16
miljoen euro uit schikkingen en transacties boven op.
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rechercheren.'Z'" Maar dat kan, gezien de voorgeschiedenis, nauwelijks alseen resultaat
worden geboekt: van het belang waren de meesten immers al voor de start van het
project overtuigd.

In een vervolgonderzoek, waarvan de resultaten in 2004 het licht zagen, kreeg het
financiële rechercheren eveneens veel aandacht. Die studie richtte zich op de `keten'
die verantwoordelijk is voor de meldingen van ongebruikelijke transacties.'' y Ook uit
die studie kwamen de nodige onvolkomenheden naarvoren. Het onderzoek liet onder
meer zien dat de aandacht voor witwassen in de politieregio's, na de totstandkoming
van de aanvullende wetgeving in 2001, nog gering was. Als zelfstandig delict kreeg het
geen prioriteit, terwijl de toevoeging van witwassen aan de tenlastelegging, in termen
van extra strafoplegging, weinig opleverde.'"~ Financiële onderzoeken vergden
bovendien vaak veel tijd, terwijl de voorkeurvan het OM en het recherchemanagement
steeds meer uitging naar snelle resultaten. De HARM-aanpak bleek overigens beter
in die filosofie te passen omdat die, met een overzienbare inspanning en tijdsinveste-
ring, vaak wel tastbare buit opleverde.'"'

Al met al kan dus worden vastgesteld dat financieel rechercheren, ondanks alle
inspanningen in de voorbije jaren, in Nederland ( nog) niet tot één van de standaard-
opsporingsmethoden in het tactische onderzoek is ontwikkeld.

4.2.5. TECHNISCHE ONTWIKKELINGF,N IN HET
OPSPORINGSONDERZOEK

De toepassing van nieuwe of betere technische hulpmiddelen is de volgende optie
om de intensiteit van de opsporing te vergroten. In het tijdvak van 1996 tot en met
2004 hebben zich in dat opzicht vele relevante ontwikkelingen voorgedaan. Om te
beginnen is er sprake geweest van een revolutionaire vooruitgang in de informatie-
en communicatietechnologie. Dit heeft voor de opsporingsinstanties in allerlei nieuwe
mogelijkheden voor data-analyse en informatieverzameling geresulteerd. Verder is
grote vooruitgang geboekt in het sporenonderzoek, met name op het vlak van DNA-
analyse.

1) Technieken voor data-analyse

Ontwikkelingen in de informatietechnologie hebben er om tebeginnen toe geleid dat
allerlei voor de opsporing relevante informatie thans in geautomatiseerde databanken

~V. Faber en A. van Nunen ( 20021.
W. Faber en A. van Nunen (20041.
W. Faber en A. van Nunen (20041: p. ? 1-22.
!v. Faber en A. van Nunen f?004): p. 9~.
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is opgeslagen. Bovendien zijn in de voorbije jaren de mogelijkheden om deze bestanden
snel te raadplegen, of te doorzoeken, explosief gegroeid. Dat geldt zowel voor de
informatiebestanden van de politie zelf als voor gegevens die bij andere overheids-
instanties voorhanden zijn. En ook particuliere bedrijven beschikken soms over
relevante databestanden, zoals bijvoorbeeld de verkeersgegevens die bij teleconiprovi-
ders worden geregistreerd.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is het vele malen eenvoudiger geworden om
gebruik te maken van de informatie die op ta] van plaatsen is opgeslagen. De complete
dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken worden thans digitaal bewaard, met
inbegrip van allerlei ondersteunend bewijsmateriaal dat isgesennd. Details als een naam
of een kenteken kunnen dus eenvoudig met behulp van zoeksystemen worden
nagezocht. Voorheen zat er voor analisten niets anders op dan de vaak grote aantallen
dossiermappen door te lezen, ofte volstaan met het doen van navraag bij een collega.'"'

Tot slot is ook de software om allerlei datamateriaal te analyseren sterk vereenvou-
digd en verbeterd. Een programma als Annlist Notebook, dat speciaal is ontwikkeld
om de gangbare analyses in het kader van het recherchewerk te onderstetmen, wordt
in Nederland algemeen gebruikt. Daarnaast kunnen voor recherchedoeleinden ook
gewone statistische of grafische pakketten ~vorden benut, zoals SPSS of MS-Visio.

2) Cornrrtunicntietec{inologie

In de tweede plaats zijn in de afgelopen jaren uiteenlopende nieuwe communicatie-
hulpmiddelen op de markt gekomen, die bovendien steeds meer functies hebben
gekregen. Mobiele telefoons spelen veruit de grootste rol, maar ook commimicatie
via de computer is steeds belangrijker geworden.

De leden van criminele samenwerkingsverbanden zijn al vanaf de introductie van
de mobiele telefoon enthousiaste gebruikers. Enerzijds veronderstelden zij in de
beginjaren, overigens terecht, dat de politie mobiele telefoons moeilijk kon
afluisteren.'"`Anderzijds boden gsm's de uitvoerders van criminele bedrijfsprocessen
veel meer flexibiliteit. Toen de problemen met het aftappen eenmaal waren opgelost,
kregen ook de opsporingsinstanties echter toegang tot allerlei nieuwe informatie.

Om te beginnen maakt het systeem van mobiele telefonie gebruik van zendmasten,
die overal in het land zijn geplaatst. Een gsm waarmee een gesprek wordt gevoerd, legt
een verbinding met de mast waarmee op dat moment de etherverbinding het krachtigst
is. Doorgaans is dat de dichtstbijzijnde. De provider registreert welke mast door een
bepaald toestel wordt `aangeklikt'. Aan de hand daarvan kan de politie dus de lokatie

Algemeen Politieblad, Recherehe-nnaly~e met Brarnc, I sep[ember 2001.
Akappen hij de provider was ín de eerste jaren na de introductie van gsm's niet mogelijk. Wel kon
het telefnonverkeer met sainners worden onderschept, maar daarvoor moest een politieteam zich
uiteraard wel in de huurt van de beller bevinden.
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van de beller vaststellen, zij het met enige marge. De mastgegevens worden bovendien
bewaard, waardoor de bewegingen van de beller ook achteraf kunnen worden
gereconstrueerd.

Ten tweede hebben gsm's in de loop der tijd steeds meer functies gekregen die voor
deopsporing van belang kunnen zijn. Naast gesprekken kunnen sms-berichten worden
uitgewisseld en ook foto's of zelfs filmpjes. Ook dat verkeer kan uiteraard worden
onderschept. Het kan echter niet met terugwerkende kracht worden achterhaald omdat
het niet door de provider wordt opgeslagen.

Tot slot wordt in een gsm-toestel zelf allerlei informatie opgeslagen. lle gebruiker
legt enerzijds bewust gegevens vast in het adressenboek. Anderzijds wordt allerlei
informatie automatisch in het geheugen van het toestel geregistreerd. Het betreft
bijvoorbeeld de ingekomen gesprekken, met inbegrip van het telefoonnummer als de
beller de optie van nummerherkenning heeft ingeschakeld, en de ingekomen sms-
berichten, voor zover de geheugenruimte van de telefoon strekt. Die informatie kan,
wanneer de telefoon of de simkaart in beslag zijn genomen, achterafworden uitgelezen.
In Nederland gebeurt dit thans bij elke in beslag genomen mobiele telefoon. Van de
opgeslagen telefoonnummers kunnen vervolgens desgewenst weer tenaamstellingen
worden opgevraagd, of verkeersgegevens.

De laatste jaren is ook de communicatie via de computer steeds belangrijker
geworden. E-mail en MSN zijn inmiddels volkomen ingeburgerd en ook de populari-
teit van telefoneren via het internet is sterk groeiende. Het nadeel van de communicatie
via de computer was tot voor kort dat er een vaste aansluiting voor nodig was.
Inmiddels zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van wireless verbindingen
echter sterk toegenomen. En met een PersonalDigital Assistant ( PDA) kan mobiel via
e-mail, MSN of Skype (telefonie) worden gecommuniceerd. Daartoe moet wel een
abonnement bij een provider worden afgesloten, maar dat kan door leden van het
criminele netwerk uiteraard eenvoudig op naam van een katvanger worden gezet.

Welke gevolgen deze nieuwe ontwikkelingen voor de opsporing zullen hebben,
kan op dit moment moeilijk worden voorspeld. Sommige politiefunctionarissen vrezen
dat het steeds moeilijker zal worden om de leden van criminele samenwerkingsverban-
den af te luisteren. Anderen stellen echter dat ook in het verleden altijd weer methoden
zijn gevonden om de problemen te overwinnen die de nieuwe technieken met zich
meebrachten.

3) Technisc)te observatieh~~lpmiddeleti

[n de derde plaats zijn voorde opsporing technische observatiehulpmiddelen van groot
belang. Ook daarbij hebben zich in de afgelopen jaren saillante ontwikkelingen
voorgedaan. De technische apparatuur die bij de opsporing wordt gebruikt, is
verbeterd. Voorts is het gebruik van allerlei observatiehulpmiddelen ook in het
algemeen - bij andere overheidsinstanties, particulieren en bedrijven - explosief
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toegenomen. Daarmee is tevens een belangrijke extra informatiebron voorhanden
gekomen.

Om te beginnen gebruikt de politie bij zowel dynamische als statische observaties
uiteenlopende technische hulpmiddelen, zoals camera's en peilapparatuur. Ook aan
die apparatuur is de digitale revolutie niet onopgemerkt voorbijgegaan, waardoor het
gebruik vele malen eenvoudiger is geworden. Zo zijn bijvoorbeeld onopvallende
camera's, die langdurig op batterijen kunnen werken, breed beschikbaar gekomen.
Zelfs aan het eind van de jaren negentig waren vaste observatiecamera's nogvrij groot,
en gebruikten ze zoveel energie dat ze zonder een aansluiting op het lichtnet eigenlijk
niet konden fimctioneren. Ook elektronische peilbakens zijn thans gemakkelijker te
verbergen dan nog maar enkele jaren geleden, en kunnen bovendien aanzienlijk
eenvoudiger, en dus sneller, worden geïnstalleerd.

De politie is niet de enige gebruiker van technische observatiehulpmiddelen.
Integendeel zelfs: de `cameradichtheid' in de samenleving is in de afgelopen jaren
enorm gegroeid. Om te beginnen heeft de overheid deze apparaten zelf op tal van
plaatsen in deopenbare ruimte aangebracht. Daarnaast maken bedrijven, en ook steeds
meer particulieren, er uit beveiligingsoogpunt gebruik van. De beelden die met deze
camcra's worden geregistreerd, kunnen door de politie worden gevorderd, en worden
zeer regelmatig als (ondersteunend) bewijsmateriaal gebruikt.

Particulieren en bedrijven maken ook steeds vaker gebruik van volgsystemen.
Personenwagens in de hogere prijsklassen zijn bijvoorbeeld vaak standaard van
peilapparatuur voorzien, zodat ze na een eventuele diefstal kunnen worden terugge-
vonden. Ook in bedrijfsvoertuigen zijn vaak gps-systemen geïnstalleerd. En tot slot
brengen verhuurbedrijven soms bakens aan in duurdere apparaten, eveneens met het
oogmerk om de spullen te kunnen terugvinden wanneer een klant ze niet retourneert.

4) Sporenondcrzoek

Tot slot hebben technische ontwikkelingen geleid tot nieuwe mogelijkheden in het
sporenonderzoek. Die zullen hier niet allemaal de revue passeren. De bespreking wordt
beperkt tot de analysemogelijkheden met betrekking tot DNA, omdat deze ook in
relatie tot xtc-productie van belang zijn gebleken.

In Nederland is het vanaf 1994 wettelijk mogelijk om DNA-materiaal als bewijs
te gebruiken. Oorspronkelijk gold daarbij dat er sprake diende te zijn van misdrijven
waar waarop ten minste acht jaar gevangenisstrafwas gesteld. [ n 2001 werd die vereiste
verlaagd naar vier jaac Daardoor kon DNA-materiaal, gezien de strafmaten, ook
eenvoudiger in het kader van de Opiumwet worden toegepast.

DNA-materiaal wordt vooral gebruikt om het (aanvullende) bewijs te leveren dat
iemand op een bepaalde lokatie aanwezig is geweest of om aan te tonen dat hij
bepaalde goederen in handen heeft gehad. Zo kunnen spullen die in een xtc-
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laboratorium zijn achtergebleven, DNA-sporen bevatten, waarmee het bewijs kan
worden geleverd dat specifieke verdachten op die plaats aanwezig zijn geweest.

Het DNA-onderzoek is vooral van belang om reeds bekende verdachten met de
sporen in verband te brengen. Voorshands zijn de mogelijkheden om aan de hand van
het sporenmateriaal nog onbekende verdachten te identificeren nog relatief beperkt,
bij gebrek aan een substantiële landelijke databank voor DNA-materiaal. Het aantal
burgers waarvan DNA-matcriaal is opgeslagen, neemt echter in snel tempo toe.

4.2.6. PROFESSIONALISERING VAN HET
RECHERCHEPROCF,S

De volgende methode om de effectiviteit van de opsporing te vergroten is de
professionalisering van het rechercheproces. Dit kan op uiteenlopende manieren
gestalte krijgen. Navolgend zal worden ingegaan op de verbetering van de inhoudelijke
deskundigheid van het recherchepersoneel, op verbetering van de kwaliteit van de
administratieve bedrijfsprocessen en op de informatiehuishouding in relatie tot het
opsporingsonderzoek.

Zoals hiervoor reeds werd beschreven, concludeerde de PEO in 1996 dat de
opsporing van de georganiseerde criminaliteit ook op het organisatorische vlak
verbetering behoefde.`x~ Dat is nadien door het OM en de politie vertaald in een aantal
concrete verbeterprojecten.

A1 in 1996 werd bij de politie gestart met het project ACCACIA. Dat omvatte
meerdere deelprojecten. Één daarvan had tot doel de informatie-uitwisseling tussen
rechercheteams te verbeteren. Dit was enerzijds nodig om meer kruisbestuiving tussen
lopende opsporingsonderzoeken te bewerkstelligen, en anderzijds om te voorkomen
dat rechercheteams onopgemerkt in elkaars vaarwater terechtkwamen. Dit leidde
onder meer tot de introductie van de Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en
Subjecten (VROS).

Een tweede deelproject, dat eveneens relevant is in relatie tot de georganiseerde
misdaad, had tot doel infodesks tot stand te brengen in de politieregio's. Die gingen
als knooppunten dienen voor de uitwisseling van informatie tussen de regio's, en later
werden ook andere instanties op dat netwerk aangesloten. Ueze informatieknooppun-
ten werden eveneens al vrij snel gerealiseerd.-8'

ACCACIA ging in 1998 op in het project `Aanpak Bedrijfsvoering Recherche
Informatiehuishouding en Opleiding' (ABRI01. In het project ABRIO werden

C. de Poot, R. Bokhorst, P. van Koppen en IZ. Muller ( 2004): p. 14.
Algemeen Politieblad, De zes verbeter projecten vnn ACCACIA, 26 oktober I 996. De andere projecten
hadden betrekkingopsignaleringvan autodiefstallen, ondersteuningvan het speerpunt woninginbra-
ken en ondersteuning van het speerpunt overvallen. Deze deelprojecten waren dus specifieker van
aard en minder relevant voor het rechercheproces in het algemeen.
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vergelijkbare initiatieven van het OM en de politie samengebracht. In relatie tot de
opsporing was de belangrijkste doelstelling meer eenheid en uniformiteit in het
rechercheproces te bewerkstelligen, waardoor ook beter van eerdere ervaringen kon
worden geleerd.'~" Het ABRIO-project werd in 2002 positief geëvalueerd, en daarna
voor weer een nieuwe periode voortgezet.

1) Deskundigheid van het recherchepersoneel

De kwaliteit van het rechercheproces wordt niet in de laatste plaats bepaald door de
deskundigheid van het personeel. De basis van het recherchewerk wordt natuurlijk
aangeleerd in het politieonderwijs, maar daarna is het (kunnen) opbouwen van
praktijkervaring van cruciaal belang. Ook de uitwisseling van die ervaringskennis is
wezenlijk voor de recherchedeskundigheid.

Binnen de Nederlandse politie lag, zoals hiervoor al werd beschreven, de nadruk
lange tijd zeer sterk op het gebiedsgebonden politiewerk. Dat weerspiegelde zich in

het politieonderwijs: de aandacht voorde opsporing was daarbinnen relatiefbeperkt.'̀ A'

De rechercheurs hadden ook minder mogelijkheden om diepgaande praktijkervaring

op te doen dan wenselijk. Het politiemanagement beschouwde het recherchewerk

immers niet langer als een specialisme, maar als een onderdeel van het reguliere

takenpakket van elke politiefunctionaris in de basispolitiezorg. Bovendien rouleerde
bij de regionale recherche en de kernteams een deel van het personeel regelmatig.
Gelukkig bleef daar echter altijd wel een `harde kern' van ervaren rechercheurs
voorhanden, die verknocht waren aan het opsporingswerk en het gebrekkige
carrièreperspectief, zij het uiteraard knarsetandend, voor lief namen.

Eind 1998 dienden de beide politieministers het Beleidsplan Nederlandse Politie
1999-2002 in.'xx Zij constateerden daarin dat op deelterreinen, zoals het digitaal en
financieel rechercheren, en ten aanzien van innovatieve technieken, zoals het direct
afluisteren, professionalisering nodig was. `Deskundigheidsbevordering, kwaliteitsver-
betering van rechercheprocessen en informatievoorziening zijn derhalve de komende

jaren sleutelbegrippen', zo stelde het beleidsplan.'xy
Na 2000 werden verdere maatregelen getroffen. Zo herzag het Instituut voor

Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde het onderwijs integraal, waarbij de
aandacht voor de opsporing sterk werd vergroot. Met het blad Recherchekunde kwam

ook een vaktijdschrift op de markt.'"" Het zou een belangrijke rol gaan vervullen bij

zxn

'Ri

ZRB

]. Pattijn (?002): p. 25.
F.. van der Torre en E. hluller (2002): p. 29.
Ministerie van Binnenlandse 7.aken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van ]ustitie, Befeidsplan

Nederlandse politie 1999-2002: p. 44-45.
Ministerie van Binnenlandse 'Laken en Koninkriiksrelaties en Ministerie van lustitie, Beleidsplan

Nederlandse politie 1999-200Z: p. 44.
C. de Poot, R. Bokhorst, R. van Koppen en E. Muller (2004): p. 14.
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het vastleggen van allerlei tacit knowledge, dat wil zeggen ervaringskennis die tijdens
opsporingsonderzoeken werd opgedaan, door veel ruimte aan casusbeschrijvingen
te geven. Aldus kon beter worden voorkomen dat elk rechercheteam bij een vergelijk-
baar probleem opnieuw het wiel ging uitvinden. Bovendien kon men naar aanleiding
van zo'n publícatie ook contact opnemen met de ervaringsdeskundigen, om
aanvullende informatie of vertrouwelijke gegevens te verkrijgen.'91

Het openbare podium is uiteraard nietde enige plaats waar ervaringsdeskundigheid
wordt uitgewisseld. Binnen de recherchewereld is al sinds jaar en dag sprake van een
wirwar van formele en informele overlegstructuren. Dat overleg betreft om te beginnen
inhoudelijke thema's, zoals bijvoorbeeld vuurwapens of internationale rechtshulp.
Daarnaast wordt overlegd tussen gelijke hiërarchische niveaus: zo kwamen de hoofden
van de kernteams bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar. Totslot vindt overleg plaats tussen
vertegenwoordigers van dezelfde functionele afdelingen, bijvoorbeeld de CIE'en.

Hoewel het dus zeker niet aan kennisuitwisseling ontbrak, was het nadeel dat die
zich vaak beperkte tot kleine groepjes materiedeskundigen. De TCEO concludeerde
in 1999 dan ook dat de uitwisseling van expertise binnen de Nederlandse recherche
meestal niet gestructureerd plaatsvond. Als belangrijke individuele `trekkers' van een
overleg wegvielen, stortte dat vaak in elkaar, totdat een andere enthousiasteling het
weer reactiveerde. De commissie adviseerde dan ook daarvoor een formele voorziening
te treffen.'y' Dit advies kreeg uitwerking in de vorm van de oprichting van het Landelijk
F,xpertisecentrum Opsporing en Vervolging (LEXPO), in 2001.

Het LEXPO was primair bedoeld als vraagbaak voor rechercheteams, die kon
worden geraadpleegd wanneer men tijdens een opsporingsonderzoek tegen een
inhoudelijk probleem aanliep.`'y` Ook konden de onderzoeksteams er terecht met
vragen over de rechtmatigheid van bepaalde opsporingstechnieken. Het centrum boog
zich echter ook over de overlegstructuren binnen de Nederlandse politie. Evenals de
TCEO stelde men vast dat de vele overlegstructuren onderling niet ofnauwelijks met
elkaar communiceerden. Conform de taakopdracht ondernam het centrum dan ook
een manmoedige poging om enige stroomlijn in de myriade te brengen. Die stierf, bij
gebrek aan doorzettingsmacht, echter al gauw een zachte dood. Ook het centrum zelf
verdween enkele jaren later min of ineer geruisloos van het toneel. De functie van
vraagbaak is thans vooral overgenomen door intranetvoorzieningen als het Politie
Kennis Net (PKN) en het Politie Discussie Net (PDN).

Het hlad Recherchekunde is met ingang van 2006 gefuseerd met het Algemeen Pulitieblad.
Cweede Kamer, Vergaderjaar ]998-1999, 26?69, nrs. d-5: p. 20I.
Algemeen Politieblad, Expertisecentrum voor de opsporing, 31 maart 2001.
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2) Het administratieve rechercheproces

De kwaliteit van het administratieve rechercheproces was door de PEO eveneens als
een verbeterpunt aangeduid. Bij rechercheonderzoeken, ook grootschalige, was in het
begin van de jaren negentig van enige systematische dossiervormingvaak geen sprake.

Eén van de leden van de onderzoeksgroep Fijnaut was dan ook de wanhoop nabij toen
bleek dat de `zaakdossiers' die hem ter bestudering waren aangeboden, vaak niet veel
meer omvatten dan een schoenendoos met daarin een verzameling ongeordende
documenten en kladpapiertjes.

Die situatie vormde eerst en vooral ook een probleem voor het rechercheproces
zelf. En als gevolg van de gebrekkige dossiervorming kon de uitvoering van het
opsporingsonderzoek ook voor de rechtbank vaak niet goed worden verantwoord,
met alle afbreukrisico's vandien. Sindsdien zijn in het administratieve rechercheproces
echter vele verbeteringen tot stand gebracht.

Reeds in de tweede helft van de jaren negentig is om te beginnen de dossiervorming
sterk verbeterd en geuniformiseerd. Op basis van de zaakdossiers die ten behoeve van
het onderhavige onderzoek werden bestudeerd, kan zonder meer worden geconclu-
deerd dat de kwaliteit van de verslaglegging ook nadien verder is verbeterd.'9~ Ter
illustratie zal de dossieropbouw worden beschreven zoals die door het KTZIUSD is
ontwikkeld, en thans door de NR Unit-Zuid wordt gehanteerd.

Het zaakdossier bevat om te beginnen een `0-dossier', ook wel het stamproces-
verbaal genoemd, waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste feiten en
verdachten. Dit dossier bevat bovendien de index van het totale zaakdossier.

De verschillende strafbare feiten worden beschreven in afzonderlijke subdossiers,
die genummerd zijn. In kleinere zaken betreft het één of slechts enkele subdossiers,
maar in grotere zaken kan het wel om tien ofineer afzonderlijke feiten gaan. Daarnaast
worden in de regel vier standaarddossiers aangelegd, die met letters worden aangeduid
(A t.e.m. D). Allereerst is er een dossier `opsporingsmiddelen' (dossier A), waarin alle
aanvragen voor de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden, inclusief
verlengingen, evenals de internationale rechtshulpverzoeken, op een rij worden gezet.
In de tweede plaats is er het dossier `verdachten' (dossier B), waarin per persoon de
geconstateerde feiten worden beschreven, en waarin een index is opgenomen van de
afgenomen verhoren. Hetzelfde gebeurt in dossier C met betrekking tot de getuigen.
Tot slot is er het dossier `beslag' (dossier D), dat een index bevat van de in beslag
genomen goederen. De onderliggende dossierstukken worden in aparte dossiermappen

ondergebracht. Het hele dossier wordt doorlopend genummerd, zodat de stukken waar

-9i Hoewel er ook uitzonderingen zijn. In een zaak, die in het kader van een eerder project werd
bestudeerd, condudeerde ook de rechter in eerste aanleg dat de dossiervorming ernstige tekortkomin-
gen vertoonde. Dit werd dan ook gecompenseerd op grond van artike1359a van het Wetboek van
Strafvordering. Zie LjN:AF1854, 13 decemher 2002.
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in het 0-dossier en in de dossiers A tot en met D naar wordt verwezen, eenvoudig
kunnen worden teruggevonden. Steeds vaker ook wordt het hele dossier (ook) op cd-
rom aangeleverd.

Ook door de eisen die in de Wet BOB aan de verantwoording van het opsporings-
proces worden gesteld, is de noodzaak van adequate verslaglegging sterk vergroot. Alle
opsporingshandelingen moeten worden vastgelegd en kunnen, ook wanneer ze niet
in het rechtbankdossier zijn opgenomen, door de verdediging worden opgevraagd.
De keerzijde daarvan is uiteraard dat de verantwoording van het rechercheproces meer
administratief werk met zich mee is gaan brengen. Met name het bijhouden van de
PV's met betrekking tot de BOB-bevoegdheden vergt de nodige inspanning. Bevelen
voor telefoontaps op bepaalde nummers ofobservaties op personen worden door het
OM telkens voor bepaalde tijd afgegeven, bijvoorbeeld voor een maand, en moeten
dus vaak diverse keren worden verlengd. De verantwoording daarvan moetbovendien
secuur gebeuren. Administratieve omissies of fouten worden door de verdediging al
snel aangegrepen om te suggereren dat er gesjoemeld is met opsporingsbevoegdhe-
den.'-y'

Naast de dossiervorming en de administratieve verantwoording van het recher-
cheproces heeft ookde gezags- en beheersmatige aansturing van het opsporingsonder-
zoek de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Het rechercheproces wordt thans in
beide opzichten strak gemanaged.

Aan elk opsporingsonderzoek ligt op dit moment een projectplan ten grondslag.
Daarin wordt beschreven wat de doelstellingen zijn, voor welke tactische aanpak
gekozen wordt, welke personele inzet benodigd is en welke doorlooptijd verwacht
wordt. In het kader van ABRIO zijn hiervoor, en overigens ook voor de andere
onderdelen van het rechercheproces, standaardmodellen ontwikkeld.'-yh Tijdens de
uitvoering van het opsporingsonderzoek wordt door de leiders van het rechercheteam
en de zaakofficier van Justitie vrijwel dagelijks over de voortgang van het project
overlegd. Op periodieke basis, bijvoorbeeld maandelijks, gebeurt dit ook met een
begeleidingscommissie, waarin de (sub)hoofden van het arrondissementsparket en
de leiding van de desbetreftènde recherchedienst zitting hebben. Op die manier wordt
getracht tot een zo efficiënt mogelijke inzet van menskracht en middelen te komen.
Bovendien kan zo worden voorkomen dat opsporingsonderzoeken zich eindeloos
voortslepen zonder dat veel vooruitgang wordt geboekt met het sluitend maken van
het bewijsmateriaal.

Het nadeel van deze procesbewaking is dat de flexibiliteit afneemt. De beheers-
matige strakheid leidt ertoe dat de Nederlandse recherche, in vergelijking met het

Sinds de IRT-affaire geldt dit als een doodzonde. De rechter toont zich de laatste jaren echter steeds
minder ontvankelijk voor kleine fouten in het dossier.
f'nlitie en Openbaar Ministeric, 2002, Kwaliteitsirutn~mentOpsporingen Vervolging, gebruikersdoct~-
nrentntie, versie 20 maart 2002, Utrecht.
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buitenland, minder goed in staat is om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen
omdat alle beschikbare personeel reeds ingepland is. Dat levert bijvoorbeeld problemen

op wanneer buitenlandse rechtshulpverzoeken binnenkomen die op korte termijn
substantiële menskracht vergen.'"-

3) Lnforrnatiehuis}touding

Informatie valt te beschouwen als de brandstof voor het rechercheproces. Een goede
informatiehuishouding is dan ook van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dat
proces. De adequate uitwisseling van informatie tussen de verschillende instanties die
-r.ich met de opsporing van de zware of georganiseerde criminaliteit bezighouden, en
daarbinnen tussen de verschillende afdelingen, is de kern van een goede informatie-
huishouding. Deze staat of valt dan ook met de motivatie van alle betrokkenen om
gegevens uit te wisselen, met goede procedures, en met de beschikbaarheid van
adequate informatiesystemen. Ook op dit vlak kwamen uit de PEO vele verbeterpunten
naar voren, die in latere jaren aandacht hebben gekregen.

Nederland is een klein land en criminele samenwerkingsverbanden onderhouden
bovendien nogal wat onderlinge contacten. De consequentie daarvan is dat opspo-
ringsonderzoeken elkaar met regelmaat kruisen. Personen die onderwerp zijn van een

project in politieregio A, kunnen bijvoorbeeld opeens contacten leggen met subjecten
die figureren in een onderzoek dat loopt in politieregio B. Dit biedt de rechercheteams
enerzijds de mogelijkheid om van elkaars informatie te profiteren, omdat zij regelmatig

verschillende stukjes van dezelfde puzzel in handen hebben.
Anderzijds brengt het ook de nodige afstemmingsvraagstukken met zich mee.

Verschillende opsporingsonderzoeken hebben immers hun eigen doelslellingen en
tijdschema's. Wanneer het ene rechercheteam besluit over te gaan tot aanhouding van
de verdachten, kan dat nadelig uitpakken voor een onderzoek dat elders nog loopt.
Om problemen te voorkomen is veel fijnafstemming nodig die, gezien de belangen
die op het spel staan, niet altijd even harmonieus verloopt.

In de jaren negentig bleek de overlap tussen rechercheonderzoeken vaak alleen
bij toeval, bijvoorbeeld via informele contacten, of natuurlijk wanneer één van de
teams overging tot aanhouding van verdachten die ook in een ander onderzoek een
rol speelden. Om in de uitwisseling meer structuur te brengen is in 1999 de al

genoemde Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten ( VROS) tot stand

gebracht.'v" In VROS geven de rechercheteams aan welkeonderzoeken lopen en welke
subjecten daarin voorkomen. Afgesloten onderzoeken blijven in VROS staan. De
andere teams kunnen dus eenvoudig nagaan of er sprake is van overlap met hun

v` Zie A. Spapens erl C. Fijnaut (2005) voor een beschrijving van die problematiek.
'~" Algemeen Politieblad, Regisirntie van recfierrheonderzoeken, 30 januari 1999.
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lopende (of afgesloten) projecten. Het is dan vervolgens natuurlijk wel zaak dat
onderlinge afstemming plaatsvindt.

VROS sluit overigens de mogelijkheid van overlap nog niet geheel uit. Die kan ook
blijken uit een telefoonnummer, een voertuigkenteken of wanneer er iemand wordt
geobserveerd of `over de tap' komt. Die gegevens worden vastgelegd in het Recherche-
basissysteem (RBS), maar dat heefr als nadeel dat het niet landelijk bevraagbaar is,
behalve voor de in jodesks. Datzelfde geldt voor de bedrijfsprocessensystemen waarin
alle dagelijkse gebeurtenissen worden gerapporteerd ( BPS, Xpol of Genesys).'y`' Veel
registratiesystemen dateren bovendien uit het midden van de jaren negentig. Ze zijn
inmiddels sterk verouderd en beperkt in de zoekmogelijkheden. Zo kunnen de
basisregistraties bijvoorbeeld niet of nauwelijks op vrije tekst worden doorzocht.

Bij de regiokorpsen is eind jaren negentig, om de uitwisselingsproblemen ten
gevolge van de gescheiden (regionale) informatiesystemen te verminderen, een
structuur van informatieknooppunten tot stand gebracht, de al genoemde infodesks.""'
De medewerkers van de infodesk kumlen in principe alle regionale en landelijke
informatiesystemen raadplegen ofbevragen."" Dit betekent dat een vraag die mogelijk
een raakvlak heeft met de desbetreffende politieregio, aan dit informatieknooppunt
kan worden voorgelegd. Ook de BOD'en en de douane kennen inmiddels informatie-
knooppunten, waarlangs gegevens, ook met de politie, kunnen worden uitgewisseld.
Het nadeel is uiteraard wel dat een individuele rechercheur zelf niet kan zoeken, maar
gerichte vragen aan zijn collega moet voorleggen.

4.2.7. DF, AANPAK VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK

De laatste theoretische mogelijkheid voor de politie en het OM om criminele
bedrijfsprocessen effectiever ofefficiënter te verstoren, is de toepassing van innovatieve
benaderingen in de uiri~oering van het opsporingsonderzoek. In Nederland hebben
zich in de onderzochte jaren enkele ontwikkelingen op dit vlak voorgedaan, die
navolgend de revue zullen passeren.

Aan het einde van de jaren negentig ontstond bimien de politie en het OM een
discussie over de vraag hoe het opsporingsonderzoek naar zware en georganiseerde
criminaliteit het best kon worden ingericht. De aanleiding daarvoor waren de `mega-
onderzoeken', die vaak meerdere jaren duurden, en die in de loop van de jaren

T'echnisch is dat overigens al wel mogelijk. De toegang tot de bedrijtsprocessensystemen van andere
politicregio's moet echter wel per medewerker afionderlijk worden geregeld. Dat vergt de nodige
administratieve rompslomp. Bovendien wordt hct doorsommige regio's maarvooreen afgebakende
periode toegestaan, waerna de aanvraag weer moet worden verlengd.
Er was overigens al binnen het proiect ACCACIA mee gestart.
Algemeen Politieblad, De opmar rnn de irtjodesk, 27 februari 1999.
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negentig door de kernteams werden uitgevoerd. Die onderzoeken leverden weliswaar
resultaten op, maar waren om een aantal redenen toch niet geheel bevredigend.

Om te beginnen deden de kernteams dan wel de onderzoeken naar de `zwaarste'
criminele groeperingen, maar dat werd niet zichtbaar in de hoogte van de strafmaten.
Kortstondiger opsporingsonderzoeken leidden vaak tot even lange ofzelfs langduriger
veroordelingen. Dit was derhalve beheersmatig inefficiënt, aangezien de Kernteams
aanzienlijk meer menskracht en middelen in de onderzoeken investeerden."'Z

Daarnaast ontstonden door de lange doorlooptijden vaak zeer omvangrijke
dossiers. Soms besloeg het zaakdossier zelfs een kamer vol met ordners. De kans dat
ergens in die papierberg een fout zat of een document was vergeten, was dan ook
aanzienlijk. Dit bood deverdedigingde gelegenheid om op dat punt strafvermindering
of niet-ontvankelijkheid te bedingen.'~`

In de derde plaats was in de loop van de jaren negentig duidelijker geworden dat
in de Nederlandse context niet zozeer sprake was van hechte criminele organisaties,
maar van criminele samenwerkingsverbanden ofvan kernen van een organisator en
een aantal hulpkrachten die projecten met elkaar uitvoerden. De werkwijze van de
kernteams leidde er dan ook vaak toe dat in één onderzoek een wat grotere hap werd
genomen uit het brede criminele netwerk, in de zin zoals het in het onderhavige
onderzoek is gedefinieerd. De regionale recherchediensten voerden in eenzelfde
tijdsbestek vaak meerdere samenhangende kleinere onderzoeken uit, met uiteindelijk
hetzelfde resultaat.

Tot slot waren de zeer langlopende onderzoeken ook voor het recherchepersoneel
onbevredigend. Soms zaten de leden van een onderzoeksteam maandenlang alleen
maar telefoongesprekken af te luisteren, zonder dat van concrete actie, bijvoorbeeld
in de zin van aanhoudingen of inbeslagnames, sprake was."'~

Aan het eind van de jaren negentig raakte het OM er dan ook van overtuigd dat
de opsporingsonderzoeken vaker een kortere looptijd moesten krijgen, en dat er sneller
tot aanhouding en vervolging moest worden overgegaan. In 1998 kwam de suggestie
om vaker gerichte kortdurende onderzoeken te gaan doen, ook in de eerste rapportage
van de monitor `Georganiseerde criminaliteit in Nederland' naar voren."` De
aanbeveling werd door het OM gretig omarmd. Het jaarverslag over 2000 constateerde
bijvoorbeeld instemmend dat de gevolgen van de keuzevoor kortlopende onderzoeken

,o~
303

W. Gooren, G. Lensvelt, I. Mayer e.a. (1996): p. I l6.
Zeker in de tweede helft van de jaren negentig, in de nasleep van de IR"r-affaire, lag de verantwoor-
ding van de toegepaste opsporingsmethoden uiterst gevoelig. In de jurísprudentie uit die periode
zijn deze methoden dan ook voortdurend onderwerp van discussie. 7ie bijvoorbeeld relevante
uitspraken op het terrein van synthetische dntgs via: httpalww~w.rechtspraak.nl.
P. Klerks, M. Scholtes, P. Nijmeijer e.a. (200?).
E. Kleemans, E. van den Berg en H. van de Bunt f 1998).
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in toenemende mate herkenbaar waren geworden in de verrichtingen van de
iI1Fkernteams.

Deze beleidsmatige vertaling was echter een andere dan de WODC-onderzoekers
hadden bedoeld. Hun idee was juist dat de korte onderzoeken zouden worden gebruikt
om gericht aan te grijpen op kwetsbare posities in de criminele samenwerkingsverban-
den. Veel officieren van justitie vatten de `korte klap' daarentegen op als een onderzoek
dat liefst al na enkele maanden met een serie aanhoudingen diende te worden
beëindigd. Op die manier kon het aantal `kilo's en kerels' immers fors worden
verhoogd, waardoor op het oog beter werd `gescoord'.

Deze uitleg van het begrip `korte klap' stuitte bij de recherchediensten dan ook op
bezwaren, omdat zij wel zagen dat op die manier de organisatoren op de achtergrond
veelal buiten schot wisten te blijven. Bij de kernteams was iedereen het er echter wel
over eens dat de langdurige opsporingsonderzoeken zoals die in de jaren negentig
waren uitgevoerd, ook niet de meest ideale benadering waren. Als gevolg hiervan werd
de werkwijze van de regionale recherchediensten ook door dekernteams overgenomen.
Deze hield in dat opsporingsonderzoeken naar criminele sleutelfiguren in verschillende
samenhangende deelonderzoeken werden opgeknipt, met name wanneer de
hoofdverdachten zich goed afschermden. Deze tactiek is in Nederland inmiddels
algemeen gangbaar. Er kutlnen viervarianten op hetzelfde thema worden onderschei-
den, namelijk:
- het `afpellen' van criminele samenwerkingsverbanden;
- het uitvoeren van opeenvolgende samenhangende opsporingsonderzoeken, die

volgens een vooropgezet plan worden afgewikkeld;
- het afschermen van een hoofdonderzoek door midde] van afschermings- of

sattelietprojecten;
- het stapsgewijs ontmantelen van logistieke processen.

De tactiek van het afpellen, ook wel `van buiten naar binnen werken' genoemd, is
medio de jaren negentig ontwikkeld. Door middel van deze aanpak wordt fasegewijs
bewijsmateriaal verzameld tegen één of ineerorganisatoren. Het afpellen houdt in dat
de segmenten van het criminele samemverkingsverband successievelijk worden
verstoord. Zo kan bijvoorbeeld worden begonnen met het onderscheppen van een
transport en het aanhouden van koeriers. Vervolgens kan wellicht een vertrouwde
hulpkracht worden weggeplukt of een belangrijke dienstverlener. Op die manier
worden ookde `beschermende' schillen rondom de organisator gaandeweg verwijderd,
waardoor hij zaken weer zelf moet gaan regelen, of nieuwe medewerkers moet gaan
zoeken, die wellicht minder bedreven zijn. De kans dat bewijsmateriaal tegen de
organisator verkregen kan worden, neemt dan ook toe.

Openbaar Ministerie, Jaarverslag 2000, p. 4.
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Figuur 3. Afpellen van criminele samenwerkingsverbanden
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Bij het afpellen wordt in het algemeen gebruik gemaakt van gangbare opsporings-
methoden, zoals de telefoontap of observatie. Medio de jaren negentig ontwikkelde
het KTZ een echter methodiek waarin de beschermingslagen rondom de organisator
worden afgepeld door het totaal van diens activiteiten als doelwit te nemen. Deze
methode wordt de `rastermethode' genoemd. Naast de goederenstroom wordt
bijvoorbeeld ook gekeken naar de geldstroom en de infrastructuur waarvan het
criminele samenwerkingsverband gebruikmaakt."'' Daaronder kunnen bijvoorbeeld
dekmantelfirma's ofadviseurs en dienstverleners uitde bovenwereld worden begrepen.

Wanneer bijvoorbeeld bekend is dat een organisator gebruikmaakt van een bepaalde

financiële dienstverlener om het wederrechtelijk verkregen voordeel wit te wassen,
kan een apart traject worden uitgezet om daaraan een eind te maken. Daarmee wordt
dan niet alleen een facilitator uit de markt genomen, maar het dwingt de hoofdver-
dachte tevens tot het zoeken van een nieuwe witwasconstructie, waarbij weerom
mogelijk problemen ontstaan ofgaten in de afscherming gaan vallen. Wanneer bekend
is dat hij zijn geld in een serie panden of in bedrijven heeft geïnvesteerd, bijvoorbeeld
in gokhallen ofcoffeeshops, kunnen die tïscaal worden doorgelicht ofdesnoods `kapot
worden gecontroleerd'.

Een variant op afpellen is het stapsgewijs opbouwen van bewijsmateriaa] tegen een
centrale organisator. Het bewijsmateriaal wordt nu niet tijdens één onderzoek

verzameld maar in afzonderlijke deelonderzoeken, die ook apart voor de rechter

worden gebracht. Deze tactiek is eveneens bruikbaar wanneer de organisator op de

G. van Gestel ( 1999).
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achtergrond blijft en samenwerkingspartners, of vertrouwde hulpkrachten, relatief
zelfstandig hun gang laat gaan.

Een volgende recherchetactische variant die kan worden onderscheiden, is in
principe het omgekeerde van de voorgaande. In dit geval wordt niet volgens een vooraf
bepaalde strategie gewerkt, maar wordt tijdens een lopend onderzoek besloten om
bepaalde onderdelen daarvan als een separaat opsporingsonderzoek te behandelen.
Deze worden `afschermingsonderzoeken' genoemd.

Een ietwat afwijkende variant, waarbij er geen sprake hoeft te zijn van een centrale
organisator, is de uitvoering van opeenvolgende onderzoeken naar een samenhangend
logistiek proces. Er kan bijvoorbeeld eerst een opsporingsonderzoek worden gedaan
naar een groep die xtc-pillen koopt en naar het buitenland vervoert. Daarna kan een
vervolgonderzoek worden gestart op de groep die de pillen fabriceert en levert.
Vervolgens kunnen bijvoorbeeld ook andere onderdelen van de logistieke keten tot
onderwerp van onderzoek worden gemaakt, bijvoorbeeld de leveranciers van de PMK,
van de legale chemicaliën, van de apparatuur enz.

Tot slot is binnen de USD een tactiek ontwikkeld die is toegepast op de leveranciers
van hardware en (legale) grondstoffen voor de fabricage van synthetische drugs. Deze
dienstverleners onderhielden vele contacten met vertegenwoordigers van uiteenlopen-
de criminele samenwerkingsverbanden. Hun naam dook dan ook vaakop in de zijlijn
van allerlei uiteenlopende opsporingsonderzoeken. In dit geval bracht het recherche-
team eerst alle relevante informatie en bewijsmateriaal uit `oude' onderzoeken bijeen,
en analyseerde die verder. Daarnaast werd ook het fysieke bewijsmateriaal - de
productiemiddelen die in verschillende laboratoria in beslag werden genomen -aan
een vergelijkend technisch onderzoek onderworpen. Op die manier kon worden
aangetoond dat allerlei instrumenten afkomstig waren uit dezelfde bron, of bewerkt
waren met hetzelfde gereedschap. Voor de ontwikkeling van de methode van
`hardwarevergelijking' ontving de USD in 2003 de politie-innovatieprijs.'~x Deze
methode is enkele malen met succes toegepast, specifiek dus in relatie tot xtc-productie
en -handel.

Hiermee wordt de algemene beschrijving van de ontwikkelingen in de opsporing
van de georganiseerde misdaad in Nederland afgesloten. Het is duidelijk dat er in het
tijdvak van 1996 tot en met 2004 veel gebeurd is, zowel in de organisatie en de
aansturing van de recherche, de wetgeving ten aanzien van de bijzondere opsporings-
bevoegdheden, de technische hulpmiddelen die bij de opsporing worden gebruikt, als
in de organisatie van het rechercheproces. Parallel aan die ontwikkelingen, en deels
ook kruiselings daarmee loopt het beleid dat is gevoerd om de xtc-productie en -handel
in Nederland te bestrijden. In de volgende paragraafwordt op dat beleid gedetailleerd
ingegaan.

Arabants Dagblad, Prijs voor syarheri~che ~~rugsteam, 13 december 2003.
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4.3. HET BELEID INZAKE XTC-PRODUCTIE EN
-HANDEL

Synthetische drugs hebben in het tijdvak van 1996 tot en met 2004 vrijwel voortdurend

in de politieke belangstelling gestaan. De internationale gemeenschap beschouwde
Nederland als één van de belangrijkste productielanden van xtc en amfetamine, en

sprakde autoriteiten daarop ook doorlopend aan. Als uitvloeisel van die bedenkelijke

status zijn dan ook vele beleidsmaatregelen genomen die tot doel hadden de xtc-

productie en -handel in Nederland te beteugelen.
Deeerste aanwijzingen dat in Nederland op grote schaal synthetische drugs werden

geproduceerd, waren er al in het begin van de jaren negentig. In 1993 verscheen

daarover een rapport van de toenmalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).~

De dienst concludeerde dat Nederland hét bronland voor amfetamine was. Ook de

productie van MDMA en andere xtc-achtigen werd gesignaleerd, al was de omvang

nog wat minder duidelijk. De politie trof in 1989 bijvoorbeeld 930.000 tabletten en

drie laboratoria aan, terwijl er in de twee navolgende jaren nauwelijks inbeslagnames

te noteren vielen."~ In 1992 werd 300 kilo MDMA aangetroffen en in 1993 ging het

om 1,6 miljoen xtc-pillen. In 1994 volgde echter weer een scherpe daling, naar slechts

31 kilo MUMA en ruim 45.000 tabletten. Het aantal aangetroffen laboratoria steeg

langzaam: in 1992 werd één MDMA-laboratorium gevonden, tegen drie in 1993 en

vijf in 1994. In dezelfde periode kwam de politie ook nog zes laboratoria op het spoor

waarin MDEA werd gefabriceerd."'

Ook vanuit het buitenland kwamen er aanwijzingen voor de rol van Nederland

als productieland. Een Belgische journalist stelde in 1994 vast dat Belgische handelaars

de xtc vooral in Nederland kochten."' En van de xtc-achtige verbindingen die in de

eerste maanden van 1994 in Duitsland in beslag waren genomen, bleek eveneens
negentig procent uit Nederland afkomstig."'

Tot slot was men ook in de politieregio's niet onkundig van de problematiek. De
regiokorpsen voerden al sindshet begin van de jaren negentig opsporingsonderzoeken
uit naar xtc-productie en -handel. Het aantal was echter nog bescheiden: in 1992 ging
het om acht en in 1993 om veertien opsporingsonderzoeken." ` Het IRT Noord-
Holland~Utrecht deed in 1992 onderzoek naar een groepering die op grote schaal xtc
vervaardigde, waarvan de al eerder genoemde Danny Leclère de laborant was.
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Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Centrale Recherche Informatie, Synthetische Drugs, 1993.
Ibidem: p. 10.
R. Weijenburg (1996): p. 150.
G. Cortebeeck (19941. Deze xtc-pillen werden onder meer afgezet in de Vlaamse megadiscotheken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nrs. Z-3: p. 43.
R. Weijenburg (1996): p. 140.
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Ook in Zuid-Nederland werd in diezelfde periode geprobeerd fabrikanten van xtc,
die veelal reeds bekend waren vanwege hun (eerdere) betrokkenheid bij de productie
van amfetamine, achter de tralies te krijgen. De Eindhovense politie rondde in 1992
bijvoorbeeld het onderzoek Barracuda af, waarbij een laborant werd aangehouden die
later nog diverse keren opdookin opsporingsonderzoeken. Tijdens het onderzoek nam
de politie onder meer 25 kilo xtc-poeder en 5 kilo xtc-tabletten in een woning in
Veldhoven in beslag en bovendien werden een syntheselaboratorium en een
tabletteerinrichting aangetroffen in het Belgische Kinrooi respectievelijk in Utrecht.

De regionale recherche van de politieregio Brabant-Noord onderscheidde zich
tussen 1993 en 1995 met de operatie `Vangnet', waarbij veertien laboratoria en elf
opslagplaatsen van chemische producten werden ontmanteld, en bijna vijftig personen
werden aangehouden."' De ervaring die daarbij werd opgedaan, bleek in latere jaren
zeer goed van pas te komen bij vervolgonderzoeken.

Xtc-productie en -handel had tot en met 1996 echter geen hogere opsporingspriori-
teit dan andere vormen van zware of georganiseerde misdaad. Pas vanaf 1997 kwam
daarin fasegewijs verandering. Die ontwikkeling verliep echter niet zonder slagofstoot,
zoals navolgend zal worden geschetst.

4.3.1. 1996: GROEIENDE ZORG OVER XTC-PRODUCTIE
EN HANDEL

Xtc was medio de jaren negentigeen uiterst populaire partydrug geworden. In de nota
Drugbeleid uit 1995, van het eerste `Paarse' kabinet, kreeg xtc wel aandacht, maar er
was echter volstrekt nog geen sprake van urgentie met betrekking tot de opsporing.
De regering constateerde in de nota dat de Nederlandse politie en douane allerminst
stilzaten. Het aantal in beslag genomen xtc-pillen - een totaal van 143.000 in 1994 -
stak ook niet slecht af tegen de cijfers van bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk."`
Bovendien werd er in de nota op gewezen dat de kernteams al successen begonnen
te boeken bij de opsporing van criminele organisaties. Ook de mogelijkheden voor
financieel rechercheren waren, aldus de nota, verruimd."' Tot slot verwees het kabinet
naar de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC), die per 1 januari 1995 in
werking was getreden.

De nota stelde weliswaar dat de strafrechtelijke en bestuurlijke bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit in verband met onder andere drugshandel krachtig zou
worden voortgezet, maar blijkens de middelenparagraaf waren daarvoor maar in

Politieregio Brabant-Noord, 1995, Evaluatie van bet recherrbeonderzoek RA91, codenaam Vangnet,
onder leidiny ~~an de DienstZwcucCriminaliteit van de politieregio Brabant-IJoord ( interne notitie).
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nrs. 2-3: p. 43.
Tweede Kamer, vergaderiaar 1995-1996, 24077, nrs. 2-3: p. 46.
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beperkte mate extra investeringen nodig."" Er kwam slechts een extra bedrag van 8
miljoen gulden (3,6 miljoen euro) beschikbaar om de opsporing van criminele
organisaties te intensiveren. Het geld was bedoeld om het financiële rechercheren
verder te ontwikkelen en beter medewerking te kunnen verlenen aan internationale
opsporingsonderzoeken."'' De regering trok derhalve geen extra middelen uit voor
de bestrijding van specifiek de xtc-productie en -handel. In de loop van 1996 kwam
het onderwerp echter fors hoger op de politieke agenda te staan.

Een eerste bescheiden aanzet daartoe was een motie van enkele Tweedekamerleden,

die in juni 1995 werd ingediend. Daarin vroegen zij het kabinet (meer) prioriteit te
geven aan de opsporing en vervolging van de handel in xtc en andere amfetamineachti-
ge stoffen. De aanleiding daarvoor was echter niet zozeer de rol van Nederland als
productieland, maar degezondheidsrisico's van het gehruik van xtc tijdens housep~r-

táes.''" Minister Borst (VWS) merkte in het debat naar aanleiding van de motie op:

`dat het tegengaan, opsporen en vervolgen van de productie en handel in xtc een even
hoge prioriteit bij mijn collega van Justitie heeft als andere harddrugs'. De motie werd
echter aangenomen, ondanks tegenstennnen van de regeringspartijen PvdA en D66.
Veel praktische consequenties had dat echter niet. En in de "Cweede Kamer werd het
onderwerp voorshands niet meer aangeroerd.

In maart 1996 werd, als gevolg van een uitgelekt Duits document waarop de pers
de hand had weten te leggen, duidelijk dat Nederland onder zware druk stond van
Frankrijk en Duitsland om het probleem van de drugssmokkel aan te pakken. De
Duitse regering eiste van Nederland aanpassingen in het drugsbeleid, conform de
verplichtingen van het verdrag van Schengen."`' Volgens de vertrouwelijke cijfers in
het onderschepte stuk was in 1995 maar liefst 98,3 procent van de in Duitsland in
beslag genomen xtc afkomstig uit Nederland, of aangevocrd via ons land.'" Ook
Eurocommissaris Van den Broek liet in een radiointerview weten dat "de Nederlandse
regering meer oog moet hebben voor de bezwaren van Frankrijk en Duitsland tegen
het eigenzinnige liberale softdrugsbeleid dat ons land voert. Nederland voldoet anders

niet aan het akkoord van de Europese Topvorig jaar in Madrid over harmonisatie van

het drugsbeleid".'-' Het Nederlandse beleid zou tot gevolg hebben dat het buitenland
werd overspoeld met allerlei soorten verdovende middelen."~
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nrs. 2-3: p. 45-46.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nrs. 2-3: p. ?9.
Tweede Kamer, Handelingen, 20 juni 1995, 89-5284. De motie werd ingediend door de kamerleden
Schutte, Esselink, Van Dijke, Van der Vlies en Nijpels-Hezemans. (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-

1996, 23760, nr. 4).
Eindhovens Dagblad, Bonn eist aanpassirrgdrugsl~eleid Nederland, 4 maart 1996.
ANP, Vau den Broek laakt Nederlands gedoogbeleid drugs, 3 maart 1996. Hetzelfde gold voor 95,ï

procent van de cannabis, 93,3 procent van de lsd, en 65,6 procent van de amfetaminen.
ANP, Van den Broek laakt Nederlands gedoogHeleid drugs, 3 maart 1996.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 2407ï, nr. 34: p. 5~.
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De Nederlandse regering probeerde, in reactie op deze kritiek, te wijzen op de
positieve uitkomsten van het zogenaamde `tweesporenbeleid' waarin enerzijds
softdrugs werden gedoogd en anderzijds de handel in harddrugs werd vervolgd, in
combinatie met een hulpverleningsaanpak ten opzichte van de gebruikers. Xtc bleek
echter moeilijk onder te brengen in dit beleid. MDMA was dan wel een harddrug,
conform I,ijst I van de Opiumwet, maar daar stond tegenover dat de gebruikers niet
lichamelijk verslaafd waren, geen overlast veroorzaakten en ook geen verwervingscri-
minaliteit pleegden. Een hulpverleningsaanpak leek dan ook niet erg aangewezen.
Gedogen was echter ook geen optie, omdat langzamerhand wel steeds duidelijker werd
dat het gebruik van xtc, of wat er onder die noemer werd verkocht, wel degelijk
gezondheidsrisico's met zich meebracht.''̀ ' Het kabinet wist zich bovendien slecht raad
met hei feit dat de synthetische drugs vooral in Nederland zelf werden vervaardigd.
Eigenlijk diende om die reden repressief te worden opgetreden tegen de producenten
en handelaars, maar de regering aarzelde om xtc tot een aparte opsporingsprioriteit
te benoemen.

De minister van Justitie probeerde in een debat met de Tweede Kamer, over de
voortgang van de drugsnota, nog maar eens aan te geven dat al de nodige specifieke
maatregelen tegen de producenten van synthetische drugs in gang waren gezet.'Z~ Ze
wees erop dat in 1995 van bonafide chemische bedrijven zo'n 1.100 meldingen van
ongebruikelijke transacties met chemicaliën werden ontvangen. De ECD kon op basis
daarvan in een jaar tijd 17 laboratoria ontmantelen, een forse stijging derhalve ten
opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien stelde de minister dat één van de kernteams
(het KTZ), het onderwerp tot zijn specialisme rekende."-

Deze repliek verhulde echter dat de ECD het werkaanbod als gevolgvan de WVMC
nauwelijks aankon. J. Stalenhoef, hoofd van de hoofdafdeling internationale
economische recherche van de ECD, onderstreepte dit in een interview dat kort na
het voornoemde debat werd gepubliceerd.''" "We constateren dat we een groot
probleem hebben met de controle en de opsporing. We hebben al zaken moeten
stopzetten en als het zo doorgaat, kunnen we binnenkort ook internationale
bijstandsverzoeken niet meer aan. We worden het slachtoffer van ons eigen succes",
aldus Stalenhoef. De teamco~rdinator J. Ploeg stelde in hetzelfde artikel bovendien
dat de ECD: "de produktie van synthetische drugs beslist naar beneden [zou] kunnen

Niet in de laatste plaats omdat de xtc-pillen vaak andere stoffen dan MDMA hevatten, zoals
amfetamine of andere chemicaliën.
Tweede Kamcr, vergaderjaar 199i-1996, 24077, nr. 35.
~I~weede Kamer, vergaderjaar 199~-1996, 24077, nr. 35: p. 31.
Het Parool, ECD: nnnpok dneg: r-crqr meer rnensen, 6 april 1996. ftij de ECD was, als uitvloeisel van
d~ ~~'~' ~1C een meldpunt ondergebracht voor verdachte transacties met chemicaliën die onder deze
~~et ~'ielen.
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krijgen, maar dan moet de uitvoering van de WVMC een veel hogere prioriteit
krijgen.""y

Het KTZ richtte zich midden jaren negentig evenmin alleen op de opsporing van
synthetische drugs."" De aandachtsvelden waar de minister naar verwees, waren op
dat moment immers geen speerpunten voor het tactische onderzoek. Het KTZ had
als strategische doelstelling zich te richten `op groeperingen en fenomenen die een
inbreuk maken op de maatschappelijke en~of economische integriteit van de
samenleving'."' Dat nam overigens niet weg dat het KTZ in 1996 inderdaad twee
grootschalige opsporingsonderzoeken was gestart, waarin synthetische drugs een
belangrijke rol speelden."' Bovendien had het team enkele urgente rechtshulpverzoe-
ken uitgevoerd in relatie tot xtc, waarbij ook forse hoeveelheden tabletten in beslag
waren genomen.

Kortom, er gebeurde wel iets, maar van daadwerkelijke prioritering van de xtc-
productie en -handel was er nog geen sprake. Dat wordt nader geadstrueerd door het
volgende. In een debat van maart 1996 deed het kamerlid Oudkerk ( PvdA ) de suggestie
om een `xtc-squad' op te richten om "alle schuurtjes en garages waar xtc en andere
rommel wordt geproduceerd daadwerkelijk aan te pakken"."' Minister Sorgdrager
antwoordde daarop dat zij dacht dat een vliegende brigade die in allerlei schuurtjes
moet gaan kijken, niet de bedoeling was."~ Zij verwees naar deopsporing en vervolging
door de politieregio en het KTZ. "Ik denk dat dit op zichzelf genoeg is voor dit
moment en dat wij niet nog eens een vliegende brigade moeten instellen, omdat wij
ons anders wel heel erg richten op de xtc, terwijl er nog wel een paar andere dingen
te doen zijn", aldus de minister."'

Daarmee was de kous echter niet af. Vooral de kritiek van Frankrijkging in de loop
van 1996 steeds zwaarder wegen. Reeds in april 1996 was de Rotterdamse hoofdcom-
missaris Hessing tot ambassaderaad in Parijs benoemd. Hij kreeg als speciale
taakopdracht de relatie met Frankrijk te herstellen, die als gevolg van het drugs-
probleem ernstig was bekoeld."`'

Ook premier Kok begon zich steeds meer zorgen te maken over het imago dat ons
land op het vlak van de verdovende middelen aankleefde, temeer daar Nederland in
de eerste helft van 1997 het EU-voorzitterschap zou gaan bekleden. Kok wilde
voorkomen dat het Nederlandse drugsbeleid tot een hoofdthema uitgroeide, omdat
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Ibidem.
Het Kernteam formuleerde vijf externe doelen waarvan slechts één het `terugdringen van de
problematiek van synthetische drugs Idan wel een ander toegewezen fenomeen) vanuit een breed
en wetenschappelijk onderbouwd inzicht in deze prohlematiek' betroE W. van Zwol (1998).
W. van Zwol (1998).
Zie bijlage 2 voor een samenvatting van deze opsporingsonderzoeken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nr. 3ï: p. 43.
Twcede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nr. 35: p. 82.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24077, nr. 3i: p. 82.
ANP, Pnrijs: benoerrriny Hessing is nnnzet, 26 april 1996.
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dit een succes van het voorzitterschap in deweg zou kunnen staan."' Hij deed daarom
in de pers op eigen gezag de uitspraak dat de bovenmatige productie van xtc in
Nederland krachtig te lijf moest worden gegaan. Dit ]eidde prompt tot vragen uit de
T~~eede Kamer. In ant`voord daarop stelde Kok dat Nederland zijn reputatie
internationaal te grabbel gooide door niet krachtig in te grijpen in de xtc-productie.""
Ook in de troonrede van 1996 werd expliciet, overigensvoor de eerste en laatste maal,
naar het belang van de bestrijding van de productie van en handel in xtc verwezen.

Het KTZ had inmiddels in juli 1996 een eerste fenomeenonderzoek naar
synthetische drugs afgerond. Daarin bleek de rol van Nederland als productieland
onmiskenbaar. Ook liet het onderzoek zien dat de bestrijding van de xtc-productie
en -handel over tal van verschillende instanties versnipperd was."y Dezelfde verdachten
bleken vaak op meerdere plaatsen bekend te zijn, zonder dat de instanties dit van elkaar
wisten. En ook de samenwerking tussen de ECD en de politie schoot op dat moment
tekort.

Het rapport kwam op een politiek zeer gevoelig moment. Premier Kok had juist
een ontmoexing met de Franse president Chirac gehad, om het Nederlandse voorzitter-
schap van de Europese Unie voor te bereiden. Die had van de gelegenheid gebruik
gemaakt om zware kritiek uit te oefenen op de Nederlandse aanpak van de xtc-
productie. Het fenomeenonderzoek werd dan ook nog tot maart 1997 geheim
gehouden.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport was een Unit Synthetische
Drugs (USD ) op te richten. Hoewel dezelfde suggestie enkele maanden daarvoor nog
door de minister van Justitie van de hand was gewezen, bleek de politieke wind thans
uit een andere hoek te waaien. De oprichting van zo'n eenheid werd niet alleen
voorgesteld, maar het liefst diende deze zelfs al operationeel te zijn voordat Nederland
begin 1997 het EU-voorzitterschap zou overnemen. In september 1996 deelde het
kabinet dit voornemen mee aan de Tweede Kamer.'"'

De op te richten eenheid kreeg de landelijke analyse, coórdinatie en de uitvoering
van de opsporing van xtc en andere synthetische drugs als takenpakket.'}' De
uiteenlopende instanties die een rol speelden bij de aanpak van xtc-productie cn
-handel gingen in de eenheid samenwerken. Dat betrof de FIOD, de ECD, de CDIU,
de politieregiokorpsen, de KMAR, de douane, de CRI en zelfs de BVD. Om de
bestaande capaciteitsproblemen te verlichten zou de ECD met tien plaatsen worden
uitgebreid, ten behoeve van onderzoeken naar synthetische drugs en precursoren.
Daarvoor werd l,311 miljoen gulden (0,59 miljoen euro) opjaarbasis extra uitgetrok-

De VolkskranG Oprrieuw rlreigt ron~rontntie rnet Frankrijk over drr~~sbeleirl, 15 november 1996.
Tweede hamer, }iandelingen, IS juni 1996, 9~t-616ï.
IRTZuid-Nederland, 1996, Fenomeenonderzoek;yntheti;ilredrug;.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996- 199?, ?4077, nr. 39: p. S.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-199ï, 240ïï, nr. 39: p. R.
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ken.'}' De `xtc-squad' werd ondergebracht bij het KTZ. De leiding kwam in handen
van een officier van justitie van het openbaar ministerie in Den Bosch.'~'

Hoewel de USD al in 1996 met voorbereidend werk begon, ging de eenheid pas
in september 1997 formeel van start, en niet eerder dan in 1998 was zij echt operatio-
neel.'~~ Op 14 maart 1997 overhandigde de minister van Justitie Sorgdrager het
formatieplan voor de USDaan de Tweede Kamer.'~' De voorgenomen sterkte bedroeg
46 fte, te weten twintig politiemensen, acht medewerkers van de ECD, acht medewer-
kers van de FIOD en douane, en tien van de KMAR. De CRI droeg twee medewerkers
bij aan de USD."~ De USD was opgericht als een tijdelijke voorziening, in principe
voor vier jaar. In 2000 zou het werk van de eenheid dan ook worden geëvalueerd.

De USD kreeg als eerste, en zeer belangrijke, taak de informatie die bij allerlei
instanties reeds beschikbaar was, te bundelen, envoorts om de gebrekkige informatie-
uitwisseling te gaan coórdineren.'a' Bovendien diende zij de beschikbare gegevens aan
te gaan vullen met informatie uit andere bronnen. Het multidisciplinaire karakter van
de USD was voor de uitvoering van die informatietaak cruciaal. Met de fabricage van
xtc was immers een complex bedrijfsproces gemoeid, dat de deelverantwoordelijk-
heden van allerlei departementen raakte. En tot dan toe verliep de samenwerking
tussen die instanties, en de uitwisseling van informatie maar zeer moeizaam.'~"
Daarnaast diende de USD de onderzoeken van de regio's, kernteams en BOD'en
kwalitatief te gaan ondersteunen. Eind 1999 waren met de informatietaak 13 van de
46 personeelsleden van de USD doende, bijna een derde deel van de personele sterkte
derhalve.'~9

In de tweede plaatsvormde de USD het landelijk aanspreekpunt voor buitenlandse
autoriteiten, ter zake synthetische drugs. In het kader daarvan moest de USD ook de
inkomende verzoeken om rechtshulp gaan uitvoeren, en de afhandclingvan uitgaande
verzoeken gaan coi)rdineren. Voor deze taak was echter geen personeel geoormerkt.
De medewerkers van de infodesk gingen de informatiecontacten met het buitenland
verzorgen. In de praktijk betekende dit onder meer dat zij overal in de wereld
presentaties gaven over de werkzaamheden van de USD. De uitvoering van rechtshulp-
verzoeken viel toe aan de tactische rechercheurs.

De derde taak van de USD werd de uitvoering van tactische opsporingsonderzoe-
ken met een landelijk of internationaal karakter. Vanwege de betrekkelijk geringe
tactische sterkte van de eenheid, zou daartoe nauw met het KTZ samengewerkt moeten
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25359, nc 2: p. 3.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24077, nr. 39: p. 8.
1. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (20001.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 240iï, nr. 46.
In 1999 zou aan dit palet ook nog hei ministerie van VROM worden toegevoegd, vanwege de
dumpingen van afvalchemicaliën in het milieu. De BVD zou uiteindelijk niet deelnemen.
L Bakker, A. van Ruth en K Goossens (2000): p. 20.
IRT Zuid-Nederland, 1996, Fenorneenonderzoek synthetische ctrugs.
L Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000): p. 50.
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gaan worden. Voor de tactische taakwerden twee teams gevormd. Het eerste was het
Team Precursoren, waarin de medewerkers van de ECD een plaats kregen. Deze ging
zich bezighouden met de opsporing van de handel in zowel de illegale als de legale
grondstoffen die bij de xtc-productie werden gebruikt.3'o Het tweede tactische team
was het SIO-team, welke afkorting staat voor `Snelle Interventie Onderzoeken'. Deze
ging zich richten op de opsporing van de fabricage, het transport en de handel in xtc.
En ook de uitvoering van rechtshulpverzoeken berustte bij dit team.

De beleidsmatige strategie van de USD, die 1997 werd geformuleerd, voorzag per
jaar in de uitvoering van één kernteamwaardig opsporingsonderzoek, dat maximaal
ook een jaar mocht duren. De USD plande voorts jaarlijks tien snelle interventieonder-
zoeken in, die waren bedoeld om de drugwereld met korte klappen te verstoren. Die
onderzoeken zouden ongeveer zes weken gaan vergen, bij de inzet van 6 fte.;s'

Het werd al snel volstrekt duidelijk dat de personele capaciteit voor de uitvoering
van zelfstandige opsporingsonderzoeken en de afhandeling van inkomende rechtshulp-
verzoeken veel te beperkt was. A1 direct moest dan ook een restrictief beleid worden
gevoerd en dienden de USD-medewerkers de projectvoorstellen of rechtshulpverzoe-
kenelders, bij de regio's ofdekernteams derhalve, te `slijten'. Dat bleek niet altijd even
gemakkelijk. A1 in 1999 vroeg de USD de regering dan ook reeds om twintig mensen
extra, maar het zou nog enkele jaren duren voordat er een uitbreiding zou komen,
waarover later meer.'''

Recherchemensen van de politieregio Brabant-Noord, waar op dat moment al
relatief veel ervaring was opgedaan met de opsporing van synthetische drugs tijdens
de projecten `Vangnet' en `Soja', reageerden enthousiast op de plannen. Het nieuwe
rechercheteam was volgens teamleider Van Doorn en officier van justitie Pieters een
noodzaak. "Een goed team kan nu nog tegenwerk bieden. Maar dan moeten we wel
alles goed op elkaar afstemmen en zal de rechterlijke macht mensen die zich
bezighouden metproductie en koerierswerk strenger moeten straffen dan nu over het
algemeen gebeurt", aldus Pieters."'

De hoofden van de regionale recherches van Midden- en West-Brabant en Brabant-
Noord (Van Dop en Van Kastel) waren in eerste instantie echter minder positief.

Publiekelijk ventileerden zij het bezwaar dat hun eigen opsporingsonderzoeken in de

knel konden komen, doordat de USD de opsporingsprioriteiten zou kunnen gaan

bepalen.''~ Op de achtergrond speelde echter vooral mee dat korps Brabant Zuid-Oost,

dat reeds het beheer van het kernteam had, er nu ook nog de USD bijkreeg. En de

korpsleiding van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost was op dat moment bovendien

I. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000): p. 69.
1. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000): p. 70.
Brabants Dagblad, Drngsnnit Eindhoven wil meer personee[, 7 juli 1999.
De Volkskrant, Politie en justitie ia~illen `gouden handel topcriminelen' hard aanpakkerr Tenm hoopt
apmnr~ 'designerdrngs' te stniten, 25 september 1996.
ANP, Brabantse poliriechejs willen qeen Inndelijk xtc-tenrn, 1R december 1996.
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niet erg rechercheminded, om het zacht uit te drukken.i55 Dit tegengeluid werd echter
snel de kop ingedrukt door de Raad van Hoofdcommissarissen.

Het commentaar stond echter niet helemaal op zichzelf. Achter deschermen bleek
wekenlang tussen de betrokken partijen te zijn gedebatteerd over de vragen wie de
kosten van de USD voor zijn rekening moest nemen, hoe de personele invulling
gestalte diende te krijgen en hoe het gezag moest worden geregeld. Oorspronkelijk was
ook voorgenomen om de nieuwe eenheid een sterkte van honderd mensen te geven,
maaronder druk van de regiokorpsen verdween dat plan snel van tafel. Het team werd
kleiner, maar in ruil daarvoor zou op regionaal niveau dan wel meer aandacht aan de
opsporing van synthetische drugs worden besteed.'s`'

Een ander compromis was dat de USD weliswaar een landelijke eenheid zou
worden, maar dat het gezag van de leidinggevende officier van justitie zich tot het
arrondissement Den Bosch zou beperken. Dat compromis zou in de praktijk geen al
te grote problemen opleveren. Immers, het CPG was de rechtstreekse opdrachtgever
van de USD, en daarom werden dringende verzoeken van de landelijk cor)rdinerend
officier doorgaans wel gehonoreerd, zo zou later blijken.

De Tweede Kamer reageerde instemmend op het voornemen om de USD op te
richten. Uiteraard kon de oppositie het bij de begrotingsbehandeling in november 1996
niet nalaten er fijntjes op te wijzen dat de regering al twee jaar had gezegd dat al het
mogelijke werd gedaan om xtc te bestrijden, terwijl nu dus toch bleek, en onder druk
van het buitenland, dat het beter moest en kon.`" De Kamer leverde vooral kritiek
op de onderschatting van de xtc-problematiek die uit de nota Drugbeleid sprak. Het
kamerlid De Graaf (D66) verdedigde het kabinet door te stellen dat de omvang van
de xtc-handel bij het opstellen van de drugnota nog niet zichtbaar was.'s"

Op dat standpunt viel echter wel het nodige af te dingen. Het stond buiten kijf
dat de regering de opsporing van xtc-productie en -handel tot dat moment maar
weinig serieuze aandacht had gegeven. De belangrijkste reden voor de oprichting van
de USD, de relatie met het buitenland, bleef voor het kabinet echter een uiterst
gevoelig punt. De premier zelf zou, in december 1996, nog glashard tegenover de
Tweede Kamer ontkennen dat buitenlandse druk de reden voor de vorming van de
USD was geweest.''y Uit een latere evaluatiestudie bleek echter zonneklaar dat het

,;; ln de regio Brabant Zuid-Oost was de tactische capaciteit van de regionale recherchedienst in 1996
bijvoorbeeld zover uitgekleed, dat er nog maar 13 rechercheurs beschikbaar waren. De formatieve
sterkte van de Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (AGC) bedroeg weliswaar ruim veertig
personen, maar die waren grotendeels elders gedetacheerd, waaronder bij het KT'L. Bron: Politie
Brabant Zuid-0ost, jaarverslag 1996, afdeling ge~rganiseerde criminaliteiL F.r kon in die periode
dan ook nauwelijks zelfstandig opsporingsonderzoek van betekenis worden gedaan. Inmiddels is
dat overigens volledig veranderd.
Het Parool, Verdeetdheid overxtc-tennr, l9 december 1996.
Tweede Kamer, Handelingen, 6 november 1996, 22-U09.
Tweedc Kamer, Handelingen, 6 novcmber 1996, 22-1710.
Tweede Kamer, Handelingen, 17 december 1996, 39-32~6.
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geschonden imago van Nederland wel degelijk de hoofdrol bij deze beslissing had
gespeeld.3~~

4.3.2. 1997: DE START VAN DE UNIT SYNTHETISCHE
DRUGS

Het jaar 1997 kenmerkte zich door een gematigd optimisme over de ontwikkelingen
met betrekking tot synthetische drugs, hoewel er nog niet direct sprake was van een
substantiële intensivering van de opsporing. Op regionaal niveau kreeg de opsporing
van de xtc-productie en -handel echter wel meer aandacht, zoals ook was toegezegd
in de onderhandelingen rondom de oprichting van de USD. Het vergde echter een
zekere periode om de reeds beschikbare informatie bijeen te brengen, te analyseren
en te vertalen in projectvoorstellen voor opsporingsonderzoeken. Slechts in betrekke-
lijk weinig politieregio's had de recherche al concrete ervaring met de xtc-productie
en -handel, en beschikte men over een (redelijk) goede informatiepositie. Dat gold
met name voor de drie Brabantse regio's, voor Amsterdam-Amstelland en voor
Limburg-Zuid. De regio Amsterdam-Amstelland maakte in 1997 zelfs twaalftactische
rechercheurs vrij voor opsporingsonderzoeken naar synthetische drugs. De directe
aanleiding daarvoor was een concurrentiestrijd tussen Chinese criminele groepen die
zich op dextc-markt hadden gemeld. "Er is een tijdgeweest dat [de criminelen] banger
waren voor ripdeals dan voor de politie. Dat moet nu afgelopen zijn", aldus hoofdin-
specteur en projectleider Bart Driessen.361

De USD werkte vanaf januari 1997 aan het coiirdineren van informatiestromen.
Ook werd een misdaadanalyse van de synthetische drugsproblematiek gemaakt. Voorts
kreeg de verbetering van de internationale rechtshulp aandacht, met inbegrip van het
opbouwen of uitbouwen van het internationale contactennetwerk. Daarnaast
ondersteunde de USD de parketten, politieteams en BOD'en bij opsporingsonderzoe-
ken, zowel door informatie aan te reiken als door personeel uit te lenen. Tot slot voerde
de USD ook zelf, in samenwerking met anderen, opsporingsonderzoeken uit."''
Aangezien de eenheid eigenlijk pas in 1998 volledig operationeel zou worden, ging
het feitelijk om onderzoeken die grotendeels elders werden `gedraaid', maar waaraan
tevens een USD-stempel werd gegeven. De achtergrond daarvan was dat de regering
er groot belang bij had snel enkele concrete opsporingsresultaten van de USD te
kunnen presenteren.

In 1997 volgde bovendien een intensivering van de controle op de route van
Rotterdam naar Frankrijk, door middel van de zogenaamde `Hazeldonkacties'. Deze

I. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (2000): p. I.
Het Parool, Strijd om mncht op xtc-markt, 22 februari 199ï.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 24077, nr. ~7: p. 13.
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acties waren enerzijds bedoeld om op de Rijksweg A16 de overlast van drugsrtsntTers
te verminderen. Die benaderden, vaak op agressieve wijze, potentiële buitenlandse
kopers van verdovende middelen, om hen vervolgens naar drugspanden in (vooral)
Rotterdam te begeleiden. Anderzijds werd hiennee ook geprobeerd tegemoet te komen
aan de grieven van de Fransen over de drugssmokkel vanuit Nederland. Tijdens een
eerste grote actie in maart 1997 onderschepte de politie onder meer 619 xtc-pillen.'~'
Die acties zouden in de navolgende jaren worden uitgebreid en uitgroeien tot
intensieve samenwerking tussen Nederland, Frankrijk, en later ook België.

De kritiek vanuit het buitenland verstomde in 1997 nog niet. In Duitsland werden
in februari de cijfers over 1996 openbaar gemaakt, waaruit bleek dat in relatie tot
Nederland weer meer verdovende middelen in beslag waren genomen."'' De politiële
en justitiële samenwerking leverde volgens de Duitsers dan ook nog niet de gewenste
resultaten op. Eduard Lintner, de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, viel
daarom weerom het Nederlandse drugsbeleid aan."' Daar stonden echter ook
positievere geluiden tegenover.

De International Narcotics Control Board ( INCB) van deVerenigde Naties toonde
zich in zijn jaarrapportage juist mild ten opzichtevan Nederland. In eerdere jaren had
ook de INCB steevast felle kritiek. Het feit dat ons land een strenger beleid was gaan
voeren en meer was gaan samenwerken met andere landen, werd door de INCB
waarderend besproken.j`'h

Ook de relatie met de Fransen leek langzaam te verbeteren. De minister van Justitie
bracht begin 1997 een bezoek aan haar Franse collega. Daarbij werd duidelijk dat de
hogere prioriteit die Nederland aan de bestrijding van synthetische drugs had gegeven,
ook van Franse zijde met instemming werd begroet.'fi'

Eind maart 199ï gaf de regering uiteindelijk ook het Fenomeenonderzoek
Synthetische Drugs vrij, dat driekwart jaar eerder al was afgerond. De explosiviteit van
het rapport was inmiddels een stuk verminderd omdat er, met de oprichting van de
USD, in de tussentijd zichtbare beleidsmaatregelen waren genomen. Bovendien waren
in de openbare versie de conclusies, hoewel nog altijd stevig, een stuk afgezwakt. Met
name het probleem van de langs elkaar heen werkende instanties was aanzienlijk
minder hard verwoord. De pers sloeg dan ook niet erg meer aan op het rapport, maar
constateerde wel dat de overheidsbemoeienis in eerdere jaren dus kennelijk ernstig
tekort was geschoten."'"

Tijdens het EU-voorzitterschap, dat in de eerste helft van 1997 door Nederland
werd bekleed, zou het voorstel worden gedaan om met betrekking tot synthetische

Tweedc Kamer, vergaderjaar 199i-1998, Kamerstukken 24077, nr. 57: p. I5.
NRC Handelsblad, Bonn: Nederland n:oet nudenken over drugsbeleid, 18 februari 1997.
NRC Handelsblad, Bonn: Nederlnnd rnoet nndenken over drubsheleid, 18 februari 1997.
Het Parool, 'Nederlnnd is ornteslagen', 4 maart 1997.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 2349(l, nr. bï: p. 3.
Trouw, Forse kritiek op de vrijblijrendheid vnn opsporingsdiensten, 28 maart 1997.
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drugs een early warrtingsysteem op te zetten. Het doe] daarvan was snel aanpassingen
in de wetgeving te kunnen doorvoeren wanneer nieuwe designerdrugs op de markt
zouden verschijnen. Het voorstel werd overgenomen en het systeem zou enkele jaren
later operationeel worden.'~y Voorts organiseerde Nederland, eveneens in het kader
van het voorzitterschap van de EU, in april 1997 een (besloten) internationale
werkconferentie over synthetische drugs. Aan dat symposium namen ook Europol
en de USD deel. Hans Pieters, de Bossche officier van justitie die inmiddels tot landelijk
co~rdinator van de nieuwe USD was benoemd, benadrukte ten overstaan van de pers
nogmaals de schadelijkheid van synthetische drugs. "De tijd dat we synthetische drugs
vergoeilijkend love-drugs noemden, die betrekkelijk onschuldig waren, is echt voorbij",
aldus Pieters.""

4.3.3. 1998: UITBREIDING VAN DE INFORMATIEPOSITIE
EN DE OPSPORING

In 1998 wasde USD volledig operationeel en werd de bundeling van opsporingsinfor-
matie en de samenwerking met het buitenland krachtig ter hand genomen. Voorts
verzamelde de USD informatie om beter inzicht te krijgen in de werkwijze van
criminele groeperingen en in de aard en omvang van het synthetische drugsprobleem.
Daarmee konden diverse opsporingsteams in het land worden voorzien van tactische
informatie.''' De USD verrichte in 1998 drie zelfstandige opsporingsonderzoeken.

Zoals reeds werd vermeld, dreigden al direct capaciteitsproblemen vanwege de

toenemende vraag naar producten en diensten van de USD. `De aard en omvang van

de productie en handel, en de onbekendheid met specifieke kenmerken van de
synthetische drugscriminaliteit bij sommige opsporingsinstanties zal daar mede debet
aan zijn', aldus het jaarverslag.`''

Het KTZ rondde in 1998 één zaak af inet betrekking tot synthetische drugs. Het

ging daarbij om een kortlopend onderzoek naar aanleiding van een buitenlands

rechtshulpver-r.oek. De twee lopende grote opsporingsprojecten werden in dat jaar

voortgezet.
In ] 998 voerden de politieregio's, evenals de KMAR en de BOD'en, in totaal 56

opsporingsonderzoeken naar synthetische drugs uit."' De ECD was het meest actief,

met negen afgesloten onderzoeken. Ook de regio's Amsterdam-Amstelland (6) en
Kennemerland (S) scoorden hoog. In Zuid-Nederland nam de regio Brabant-Noord
drie onderzoeken voor zijn rekening, evenals de regio's Midden- en West-Brabant en
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Unit Synthetische Drugs, Jnan.erslag 199R.
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Limburg-Noord. De politieregio's Limburg-Zuid en Brabant Zuid-Oost deden elk twee

opsporingsonderzoeken.
Ook de hoeveelheid in beslag genomen grondstoffen (precursoren) en kant-en-

klare xtc-pillen steeg in 1998. Dat jaar werden 1.163514 MDMA-tabletten in beslag

genomen evenals 54,3 kilo xtc-poeder en 601iter base."' In het buitenland werden nog

eens 2,5 miljoen xtc-pillen aangetroffen dieaan Nederland konden worden gerelateerd.

Andere xtc-achtigen leken echter langzamerhand van de Nederlandse markt te

verdwijnen. Inbeslagnames van zowel MDA als MDEA werden in 1998 in het geheel

niet meer geregistreerd."' Ook andere designerdrugs werden in Nederland slechts

mondjesmaat aangetroffen.;'~
De USD presenteerde zich in 1998, in de personen van de co~rdinerend officier

van justitie Hans Pieters en het hoofd van de USD Peter Reijnders, met regelmaat in

de pers. Vooral de ontwikkeling van zogenaamde designerdrugs - middelen die yua

chemische samenstelling iets afweken van de in de Opiumwet strafbaar gestelde

producten, maar die wel een vergelijkbare uitwerking als xtc hadden - baarden hen

zorgen. De wetgeving bood op dat moment onvoldoende aanknopingspunten voor

vervolging. Pieters maakte zich bijvoorbeeld sterk voor aanpassingen van de

Opiumwet, om op deze nieuwe middelen te kunnen inspelen. Voorshands zou hij

echter zijn toevlucht moeten nemen tot artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Het OM zou ]ater, met wisselend succes, ook nog andere wetten en wetsartikelen in

stelling brengen, waarover meer in de volgende paragraaf.
De kritiek vanuit het buitenland nam in 1998 verder af, en vooral de Fransen bleken

goeddeels te zijn gepacificeerd. Ook in de Tweede Kamer was met betrekking tot xtc

sprake van windstilte. Slechts de tinanciering van de USD kwam in juni en september

1998 ter sprake. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde 4,1 miljoen gulden (1,9

miljoen euro) ter beschikking voor de instandhouding van de unit."' En het M inisterie

van Justitie droeg vanaf 1999 structureel 1 miljoen gulden (0,45 miljoen euro) bij ten

behoeve van de versterking van het OM in relatie tot de USD.''" Dit geld zou worden

gebruikt om twee officieren van justitie, waaronder de landelijk coi7rdinerend officier,

twee juridische medewerkers en twee administratieve medewerkers aan te stellen bij

het Parket Den Bosch, specifiek voor de bestrijding van synthetische drugs.

In april organiseerde de USD in Eindhoven weer een symposium over xtc met als

thema `Xtc-exit?' Ditmaal was het congres openbaar. De minister Sorgdrager

onderstreepte tijdens de bijeenkomst het grote belang van de USD. De eenheid had

zich volgens haar in korte tijd ontwikkeld tot een internationaal vermaard expertise-
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Unit Synthetische Drugs, Jnnrversing 199R, p. 33.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 24077, nr. 71: p. 35.

De USD registreerde I000 tabletten 4-MTA en 5000 stuks van het middel 2-CB. Unit Synthetische

Drugs, Jnnrversing 1998, p. 33.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26025, nr. 9: p. 48.
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centrum.37Y Bovendien zag zij aanwijzingen dat de xtc-productie zich reeds over de
landsgrenzen verplaatste. Haar pleidooi was dan ook vooral de internationale
samenwerking te versterken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Chevene-
ment, die ook sprak tijdens het symposium, toonde zich eveneens bijzonder tevreden
over de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van politie en
justitie.'`"'

Het leek er op dat moment dus op dat de belangrijkste problemen beteugeld waren.
Dat beeld werd bovendien versterkt doorklachten uit de wereld van de drugshulpverle-
ning. Daar constateerde men dat de kwaliteit van de xtc afnam. De hulpverleners
reikten daarvoor de verklaring aan dat de producenten door de toegenomen repressie
nauwelijks nog aan de juiste grondstoffen konden komen. In arren moede zouden ze
daarom maar vervangende middelen, zoals atropine en amfetamine, in de pillen
verwerken. De USD wees dat impliciete verwijt verontwaardigd van de hand. "De
ideale boef die schone middelen op de markt brengt, bestaat niet. Een crimineel wil
slechts geld verdienen", aldus het hoofd van de USD Peter Keijnders.`"'

De werkelijke verklaring voor de kwaliteitsdaling was waarschijnlijk prozaischer.
Achteraf beschouwd manifesteerde die zich alleen in 1997, toen de USD zich nog in
de startfase bevond en het aantal opsporingsonderzoeken op regionaal niveau nog
maar langzaam groeiende was. In deze periode nam de wereldwijde populariteit van
xtc echter sterk toe, waardoor mogelijk enige tijd schaarste op de `thuismarkt' is
ontstaan. Ook de USD waarschuwde in 1998 al voor de globalisering van de
synthetische drugscriminaliteit. Dat zou een juiste voorspelling blijken te zijn. De xtc-
productie en -handel in Nederland was absoluut nog niet onder controle gebracht.
Integendeel zelfs: het hoogtepimt bleek nog lang niet te zijn bereikt.

4.3.4. 1999: CONSOLIDATIE VAN HET BELEID EN NIEUWE
ZORGEN

In ] 999 werden in totaal 36 productielokaties van synthetische drugs ontdekt. Dat
aantal bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 1998 (35). De hoeveelheid in beslag
genomen xtc steeg echter fors: naar 3,66 miljoen pillen, 406 kilo MDMA-poeder en
401iter base.`"' De USD voerde dat jaar vijf zelfstandige opsporingsonderzoeken uit,
waarvan vier zogenaamde snelle interventieonderzoeken, en één project van het
precursorenteam.'"' Het KTZ rondde in 1999 de beide langlopende opsporingsonder-
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ANP, SorQdrager: buitenlnnd pl[rkt wrnnge 1-rrrchtcrr xtr-beleirJ, 20 april 1998.
De Stem, Sorgdraser: Pror~uctie xtr over de grens, 21 april 199R.
Brabants Dagblad, Sucres xti-bri~ade ontrttoet ook kritiek, 13 juni 199H.
Unit Svnthetische Drugs, ]ann~ering 1999, p. 25.
1. Bakker, A. van Ruth en K. (;oossens (2000): p. 74.
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zoeken af, in respectievelijk april en oktober van dat jaar. In 1999 startte het KTZ

geen nieuwe opsporingsonderzoeken.
De douane begon in 1999 met het Mobiel Toezicht Goederenvervoer (MTG). De

MTG-acties werden in samenwerking met de KMAR, het KLPD en de Duitse en

Belgische douane uitgevoerd. Tijdens deze acties controleerde men wegtransporten,

schepen en houders van accijnsvergunningen in korte, flexibele acties met veel

lokatiewisselingen. i"'
In 1999 was de globalisering van het xtc-probleem de belangrijkste zorg van de

USD. In algemene zin was die ontwikkeling ook al in 1998 vastgesteld, maar in het

jaarverslag van 1999 volgde een nadere concretisering. Vooral de export van xtc naar

de Verenigde Staten bleek dat jaar enorm te zijn gegroeid.'"' Het aantal onderschep-

pingen van xtc steeg in de Verenigde Staten van 12 in 1998 naar 39 in 1999.;"~

In de Tweede Katner kwamen met betrekking tot de synthetische drugsproblema-

tiek in 1999 geen nieuwe majeure thema's aan de orde. Er was zelfs sprake van enig

optimisme over de ontwikkelingen. Uit onderzoek bleek namelijk dat xtc onder de

`trendsetters in Amsterdam' aan populariteit inboette. Ook het aantal aanmeldingen

van xtc-problemen bij de ambulante verslavingszorg daalde in 1998 met een kwart

ten opzichte van het jaar daarvoor.'~' Mogelijk was de xtc-golf, althans in Nederland,

dus over zijn top heen aan het raken.
De USD kreeg in de Tweede Kamer weer lovende commentaren toebedeeld.

Inmiddels was het tweede Paarse Kabinet aangetreden, en hadden de deels nieuwe

politici werkbezoeken aan de eenheid afgelegd. In mei toonde de minister van VWS,

die dezelfde was gebleven, zich onder de indruk van wat erbij de USD werd gedaan.'"x

De nieuwe minister van Justitie, Korthals, zegde bovendien toe te zullen nagaan of

de capaciteit van de USD op termijn niet moest worden uitgebreid. Dit naar aanleiding

van de constatering van de leiding van de USD dat de problematiek veel omvangrijker

was dan zij met de beschikbare personele capaciteit kon behappen.

In 1999 werd nieuw beleid ontwikkeld met betrekking tot de aanpak van de handel

in precursoren. Het onderscheppen van PMK en legale chemicaliën was in principe

immers veel effectiever om de productie in te dammen dan het opsporen van

laboratoria. Op 29 april 1999 werd dan ook besloten tot het instellen van een Nationale

Coi)rdinatiecommissie Precursoren. Deze kreeg de taakopdracht een eenvormig beleid

te fortnuleren en de Nederlandse inbreng in de verschillende internationale bijeenkom-

sten op elkaar af te stemmen. In de commissie waren de departementen van VWS,

EZ, Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën, evenals de ECD, USD, de douane en

Tweede Kamer, vergaderjaar 200U-2001, 274~6, nr I, p. 21.

Unit Synthetische Drugs, lanrversing 1999, p. 13.
Unit Synthetische Drugs, IccUrverslag 1999, p. 2ï.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, ?4077, nr. 71: p. ï.

Tweede Kamer, vergaderjaar 199R-1999, 23760, nr. I I: p. I I.
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de CDIU vertegenwoordigd. `"9 Dat was echter nogniet voldoende. Het kabinet bezon
zich dan ook op mogelijkheden om de invoer van grondstoffen als BMK en PMK,
waarvoor nauwelijks legale toepassingen bestonden, strenger aan te pakken, zo meldde
de minister in september 1999 aan de Tweede Kamer.`9"

Met betrekking tot de legale grondstoffen vertoonde het beeld positieve ontwikke-
lingen. De groothandelsbedrijven in de Nederlandse chemiebranche, zo'n 1 SO firma's,
waren nagenoeg bonafide, zo bleek uit bezoeken die door de ECD waren afgelegd. De
branche meldde bovendien wekelijks vijf tot tien ongebruikelijke transacties met
chemicaliën bij de ECD.'y' In Nederland was de sluikhandel in legale chemicaliën
vooral het werk van kleinere handelaars. In het groot kochten decriminele samenwer-
kingsverbanden de goederen echter vooral in Duitsland ofBelgië in, waar geen officiële
meldingsplicht ten aanzien van ongebruikelijke transacties bestond.

In april 1999 organiseerde de USD weer een congres over synthetische drugs, waar
ditmaal de gevolgen van dumpingen van afval in het milieu het centrale thema
waren.'y'- In 1998 constateerde de politie in Nederland ruim honderd dumpingen, die
niet alleen een vervuilingsprobleem veroorzaakten, maar ook risico's opleverden voor
burgers of politiemensen die de atvalchemicaliën vonden. Een jaar later zou, op
initiatiefvan de Inspectie Milieuhygiëne, een projectgroep worden ingesteld om zich
over de problematiek van de afvaldumpingen te buigen. Deze bestond uit de Inspectie
Milieuhygiëne, het Kernteam Zware Milieucriminaliteit, de politie Midden- en West-
Brabant en de USD.

De projectgroep was van zin om de aanpak van de illegale xtc-dumpingen door
de politieregio's te verbeteren en een operationele methodiek te ontwikkelen voor het
onderzoek naar de gedumpte afvalstoffen.'9' De regering bood hierover in maart 2001
een nota aan de Tweede Kamer aan.'y~ Strafrechtelijk was er helaas niet veel mogelijk,
zo bleek daaruit. De overtreder kon er, vrij vertaald, slechts toe worden verplicht de
rommel op te ruimen en, als hij daar zelf geen zin in had, voor de kosten op te
draaien."';

Tot slot kregen in 1999 ook de tabletteermachines aandacht. Die machines werden
gebruikt om xtc-pillen te maken, maar er waren ook tal van legale toepassingen voor.
Ze waren bijvoorbeeld ook in gebruik voor het maken van snoepgoed. De machines
konden dus gewoon bij reguliere fabrikanten of handelaars worden gekocht. Het
kabinet achtte de branche voorshands in staat om tot zelfregulering te komen. De
Tweede Kamer nam daarmee uiteindelijk echter geen genoegen en verzocht om de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 240ï ï, nr. 71: p. 22.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 24077, nr. i L p. 23-24.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 24077, nr. 7L p. 22.
Findhovens Dagblad, 7orgen or~t lozingen dniys-~ifi-al, 23 april 1999.
'Cweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 22343, nr 4i: p. 19-20.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 22 343, nr. 54.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 22 343, nr. ï4.
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invoering van een vergunningplicht.`9fi Er gingen tevens geruchten dat de criminele
groeperingen de in beslag genomen machines, via de Dienst Domeinen van het
Ministerie van Financiën, weer terugkochten. Dat was echter onzin, zo zou een nader
onderzoek uitwijzen: de kopers werden gescreend en moesten een schriftelijke garantie
ondertekenen dat de machine niet voor illegale doeleinden zou worden gebruikt.
Bovendien waren er in de jaren daarvoor uberhaupt maar drie van zulke apparaten
bij Domeinen terechtgekomen.397

4.3.5. 2000: INTERNATIONALISERING EN
AANZWELLENDE KRITIEK VAN DE VS

In de modieuze Amsterdamse scene mocht dan reeds een daling van de populariteit
van xtc zichtbaar zijn, in de loop van 2000 bleek steeds duidelijker dat het middel
wereldwijd een nog altijd groeiende aftrek vond. In dat jaar werd weer meer xtc in
beslag genomen, zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland ging het om
S,5 miljoen pillen en 632 kilo MDMA-poeder. De buitenlandse autoriteiten onder-
schepten 16,2 miljoen pillen en 9 kilo MDMA-poeder die uit Nederland afkomstig
waren. Ongeveer een derde van de inbeslagnames in het buitenland vond plaats in de
Verenigde Staten.'y" In Nederland werden 37 productieplaatsen van synthetische drugs
ontdekt en ontmanteld. Het aantal milieudumpingen daalde daarentegen licht. Dat
had mogelijk echter ook te maken met de verdere professionalisering van de productie.
De methode van reductieve aminering, waarbij met een drukvat wordt gewerkt, werd
vaker aangetroffen. Deze vorm van synthese leverde minder afvalstoffen op, een hoger
productievolume en een zuiverder eindproduct. Ook doken solvent-cleaners op,
waarmee de afvalstoffen voor een deel weer geschikt konden worden gemaakt voor
hergebruik.

De USD was in I997 voor een periode van vier jaar ingesteld. In 2000 volgde dan
ook een evaluatie van het functioneren van de eenheid. De uitkomst daarvan was
positieE"'`' De USD had volgens de rapporteurs een wezenlijke bijdrage geleverd aan
de informatiehuishouding rondom xtc-productie en -handel en bovendien gezorgd
voor positieve beeldvorming in het buitenland. Slechts de uitvoering van concrete
opsporingsonderzoeken was, bij gebrek aan uitvoeringscapaciteit, bij de plannen
achtergebleven. Daar stond tegenover dat, in samenwerking met onder andere de
politieregio Amsterdam-Amstelland, een grote fncilitator van chemicaliën en

av~
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 24 077, n r. 90. Dat verzoek komt naar voren in de d iscussie
rondom de nota'Samenspannen tegen xtc', die in mei Z001 wordt aangeboden aan de "fweede Kamer.
Daarop wordt hierna nog uitgebreider teruggekomen.
Eindhovens Dagblad, TnhJetteermnchine~ xtc-pillen niet in de verkoop, 31 maart 2000.
Unit Synthetische Drugs, ]anrvcrslag2000, p. 12.
I. Bakker, A. van Ruth en K. Goossens (Z000).
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productiemiddelen voor synthetische drugs was aangehouden (zie casus 4). Aangezien
deze groepering desigrrerdrugs bedacht en vervaardigde, verdwenen die nadien vrijwel
volledig van de Nederlandse markt. Een ander knelpunt dat door de USD niet geheel
bevredigend kon worden weggenomen, was de afhandeling van de zwaardere
buitenlandse rechtshulpverzoeken. Daarvoor bleek de menskracht vaak niet à la rrrinute
beschikbaar, niet bij de USD en ook niet elders in het land, waardoor het verzoek
noodgedwongen moest blijven liggen, uiteraard tot ergernis van de indiener.''~"

Het evaluatieresultaat leidde ertoe dat de USD voor nogtnaals een periode van vier
jaar werd voortgezet. Alle deelnemers aan de USD ondertekenden in oktober 2002
een nieuw convenant waarin de strategie en organisatie voor de xtc-bestrijding werd
aangegeven.a"' In 2001 zou, in het kader van de `doorstart' van de USD, ook de
samenwerking met het KT'Z verder worden geïntensiveerd. In 2002 volgde zelfs een
volledige fusie tussen de beide opsporingsinstanties. Omstreeks deze periode keerden
echter ook de eerste medewerkers, die immers voor vier tot zes jaar gedetacheerd
waren, terug naar de eigen organisatie. Zij moesten dus worden vervangen door nieuwe
instromers, en die dienden op htm beurt te worden aangetrokken en ingewerkt. Eind
2000 nam ook de landelijk co~rdinerend officier vanjustitie Pieters afscheid. Hij werd
met ingang van 1 januari 2001 vervangen door Martin Witteveen.

Het belang van internationale samenwerking voor de bestrijdingvan de xtc-handel
nam in 2000 verder toe. Frankrijk en Nederland kwamen bijvoorbeeld al in februari
2000 overeen om een gezamenlijk opsporingsteam te vormen dat de productie en
verkoop van synthetische drugs moest gaan bestrijden. De pers zag deze overeenkomst
als een stap vooruit in de relatie tussen Nederland en Frankrijk.'~' Helaas zou de
operationele samenwerking nooit volgen, omdat de openbare ministeries en depolitie
in beide landen het niet eens konden worden over de praktische invulling. Premier
Blair van Groot-Brittannië deed in maart 2000, in het kader van het EU-voorzitter-
schap, een oproep om de war ou drugs te intensiveren, maar die kreeg in Nederland
weinig gehoor. Verder overwoog Australië om een linisorr oj~cer naar Nederland te
sturen, omdat ook dat land in toenemende met xtc-smokkel vanuit Nederland werd
geconfronteerd. Die werd in 2001 ook geïnstalleerd.

Verreweg debelangrijkste internationale ontwikkelingen deden zich in 2000 voor
in de relatie met de Verenigde Staten. De Drug Enforcement Administration (DEA)
trok in haar jaarverslag alarmerende conclusies over de import van Nederlandse xtc
in de Verenigde Staten. In 1999 was het aantal xtc-pillen dat door de DEA en de
douane in beslag werd genomen, verviervoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor,
van ongeveer I naar 4 miljoen doses. [n oktober 1999 hielden de Amerikaanse
opsporingsdiensten op het vliegveld Newark bij New York twee Nederlanders aan met

De Telegraaf, Orunacht in strijd tegen xtc, 26 juni 2001.
ANP, Dn~gstenm innet resultntcn zíchtbnnr makcri, 26 november 2001
Het Parool, Tennrs met ~le Frnnsen tcgcn .itc Chirac en Kok presenteren plnn, 29 februari 2000.
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tweehonderdduizend xtc-pillen in hun koffers.~~' In december van dat jaar onderschep-

ten de Amerikanen in California een xtc-zending van 355 kilo, die eveneens aflcomstig

was uit Nederland. In 2000 stegen de inbeslagnames zelfs naar meer dan 12 miljoen

tabletten."'' In juni 2000 werd een groep aangehouden die 9 miljoen xtc-pillen naar

de VS had gesmokkeld.}"` En in juli 2000 namen de Amerikaanse autoriteiten in Los

Angeles een zending van 2,1 miljoen tabletten in beslag, op dat moment de grootste
onderschepping uit de Amerikaanse geschiedenis.~"~ De Amerikaanse autoriteiten
schatten dat tachtig procent van de in de VS ingevoerde xtc uit Nederland atkomstig
was.~"'

De smokkel naar de Verenigde Staten bleek vooral het werkterrein van The Isrnël
Connection: criminele samenwerkingsverbanden die bestonden uit Israëli's, en
Nederlanders en Amerikanen van Israëlische of joodse afkomst. De Amerikaanse
consumentenvraag naar xtc was zo groot dat de kopers met tal van Nederlandse
producenten zaken moesten doen om eraan te kunnen voldoen. De DEA zocht dan

ook nadrukkelijk de samemverking met de USD om aan deze smokkel een einde te

maken. Bovendien was de DEA een speciale inlichtingenoperatie begonnen met het

doel de xtc-syndicaten in kaart te brengen.a"" Dat leverde voorlopig echter te weinig

resultaat op. De Amerikaanse autoriteiten konden hun ergernis ten opzichte van

Nederland dan ook nauwelijks bedwingen. Dat werd onder meer duidelijk in een

rapport van de DEA, waarop de Britse krant T11e Gunrdinn de hand wist te leggen.~""

Daarin noemden de Amerikanen ons land als het belangrijkste handels- en doorvoer-

land voor drugs in Europa. `Amsterdam is uniek als vestigingsplaats van alle mogelijke

organisaties van drugssmokkel- en handel, een ware snfe haven', aldus de DEA.""

Op 28 september 2000 werd premier Kok, tijdens een ofticieel bezoek aan president
Clinton, persoonlijk en op niet mis te verstane wijze geconfronteerd met de Ameri-
kaanse grieven. Nederland liep zelfs de kans op een Amerikaanse zwarte lijst van
drugsproducerende en -uitvoerende landen te komen, met alle negatieve gevolgen voor
de handelsbetrekkingen en de Nederlandse economie vandien. Terug in Nederland

greep Kok dan ook direct in. Op het hoogste niveau werd de leiding van de politie en

het OM in spoedberaad bijeen geroepen: de maat was nu echt vol met de xtc-productie

en -handel in Nederland. Het aantal opsporingsonderzoeken zou vanaf dat moment

an i
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De Volkskrant, Export Nederlandse xtc naur Vereni1de Stuten bereikt nieuw record, 28 juli 2000.

United States Department of ~ustice, National I~rug Intelligence Center, Nntional Drug Thrent
Assessment 2002, p. 52.
ANP, VS rollen irtternationnle xtc-hertde op, l5 juni Z000.
De Volkskrant, Export Nederlundse xtc nnnr Verenitde Jtnten bereikt nieuw record, 28 juli 2000.
ANP, Clinron bezorgd over xtr uit Europn, 2 november 2000.
De Telegraaf, Pact tegen xtc. Nederlandse en Arneriknnrrse drugsbestrijders strijden snrnen tegen
wereldwijde oprnnrs pnrty-pil, 29 januari 2000.
Dit rapport werd later overigens npenbaar gemaakt. "Lie: U.S. Department of Justice, Drug
F.nforcement Administration, Ecstncy Rollnrg Across Furope, augustus 2001.

F{et Parool, VS vinden Nederlandpnrndijs hnndel ni drn~s, 29 augustus 2000.
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dan ook in versneld tempo toenemen. En al in het voorjaar van 2001 zou deze vuist
op tafel resulteren in een intensiefbeleidsprogramma, onderde noemer `Samenspan-
nen tegen xtc'.

Weer speelde zware buitenlandse druk dus een wezenlijke rol bij de Nederlandse
beleidsbepaling. En ook nubleek dat een zeer gevoelig punt. Ten overstaan van de pers
liet de premier slechts weten dat hij Clinton had toegezegd dat Nederland intensiever
zou gaan samenwerken bij de bestrijding van de productie van xtc-pillen en de handel
daarin.~" Het Tweede Kamerlid Van de Camp (CDA) wilde echter preciezer weten
wat er in de Verenigde Staten was afgesproken. De premier antwoordde op die
kamervraag zuinigjes dat hij bij president Clinton zijn zorg had uitgesproken over de
toename van de internationale handel in xtc en dat hij had aangegeven dat Nederland
al het nodige binnen haar mogelijkheden zou doen om de doorvoer en illegale
productie beter onder controle te krijgen. "De president heefr aangegeven volledig
vertrouwen te hebben in de Nederlandse inzet om de doorvoer en productie van xtc
aan te pakken en daarbij begrip uitgesproken voor de omstandigheden waarin
Nederland verkeert, mede uit hoofde van onze positie als belangrijk logistiek
knooppunt in Europa. W ij waren het er over eens dat intensivering van de samemver-
king gewenst is, zowel met de Verenigde Staten als ook met anderen", aldus premier
Kok."' Hoewel het antwoord aan de Kamer dus niet al te concreet was-Van de Camp
sputterde niet voor niets nog wat na over de'vaagheid' ervan - zou het ook naar buiten
toe al snel duidelijk worden dat er inderdaad een nieuwe fase in de bestrijding van de
xtc-productie en -handel was ingegaan.

4.3.6. 2001: SAMENSPANNEN TEGEN XTC

In Nederland zelf was in 2001 voor het eerst weer sprake van een daling van de in
beslag genomen hoeveelheid xtc. In totaal ging het dat jaar om 3,6 miljoen pillen en
I I 3 kilo MDMA-poeder, ten opzichte van 5,5 miljoen stuks en 632 kilo poeder in het
jaar daarvoor. }n het buitenland steeg de hoeveelheid echter gestaag door naar 22
miljoen pillen, ten opzichte van de 16 miljoen van een jaar eerder.~' ` Uiteraard moet
daarbij wel worden aangetekend dat de informatiecontacten met het buitenland steeds
verder waren verbeterd, en daarmee dus ook de volledigheid van het beeld van de
buitenlandse inbeslagnames. Het aantal in Nederland aangetroffen productielokaties
bleef inet 35 relatief constant. De hoeveelheid dumpingen van chemisch afval steeg

Het Parool, Kok beloojt Clintnn ~ti rie tc~en xrc, 29 september 2000.
Tweede kamer, vergaderiaar 2000-?001, 23760, nr 13.
l'nit Synthetische Drugs, Jaarverslag1001,p.7.
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echter naar 127, ten opzichte van 101 in het jaar 2000. Aan PMK werd 10.961 liter in

beslag genomen, die goed zou zijn geweest voor de fabricage van 142 miljoen pillen."'

Het nieuw gevormde Hit And Run Contniner-tea~n (HARC-team) van de FIOD-

ECD en de douane nam in 2001 a146 kilo xtc in beslag.~'' In september 2001 hield de

douane een landelijke actie, die gericht was op de uitvoer van xtc via postpakketten

en briefpakjes naar risicovolle landen, waaronder de Verenigde Staten. Tijdens de

eerste actie trof inen in de gecontroleerde vracht echter geen xtc of andere drugs aan.

Incidenteel leverde het scannen van (lucht)vracht overigens wel ontdekkingen

van xtc op."`' Voorts `produceerde' de FIOD-ECD zeven processen-verbaal in

arrangementszaken die betrekking hadden op precursoren."''
Het aantal opsporingsonderzoeken steeg in 2001 fors. De USD telde 138 onderzoe-

ken waarin synthetische drugs een rol speelden. Daarvan hadden er 93 een grootschali-

ger karakter.41" Bijna de helft van het totale aantal onderzoeken werd in Zuid-

Nederland verricht (45 ). In Noord- en Midden-Nederland washet aantal echter relatief

beperkt (15 ). De FIOD-ECD en de KMAR deden elk drie zelfstandige opsporingson-

derzoeken.a'~
Het OM en de leiding van het KTZ verlegden de zaakkeuze, na de afsluiting van

de mega-onderzoeken van de eerdere jaren, naar wat korterlopende projecten. Het

KTZ startte in 2000 met vijf nieuwe onderzoeken. Twee daarvan hadden een

rechtshulpverzoek of informatie uit het buitenland als aanleiding. Op basis van een

Israëlisch rechtshulpverzoek werden, in een eerste `korte klap', 100.000 xtc-pillen in

beslag genomen en in totaal negen aanhoudingen verricht.a'~ In augustus 2000 werd,

op aandringen van het landelijke OM, een tweede onderzoek gedaan op basis van

informatie van de Urug Enforcement Administration (DEA). Dat project leidde tot

de inbeslagname van 1 miljoen xtc-pillen en de aanhouding van twaalf verdachten.

Van de overige onderzoeken had er één betrekking op synthetische drugs en cocaïne

en een ander op een serie liquidaties in met name het Zuid-Nederlandse criminele

milieu. Die waren voor een niet onbelangrijk deel gerelateerd aan synthetische drugs,

met name aan de controle van de handel in BMK en PMK.
In maart 2001 had de Amerikaanse regering nogmaals laten weten dat zij de

inspanningen van Nederland om de smokkel naar de Verenigde Staten te beteugelen

ondermaats vond. De Amerikanen boden -r.elfs aan om trainingen van Nederlandse
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Unit Synthetische Urugs, laarverslag Z001, p. ~.
FIOD-ECD, l~iarverslag 2001, p. 20.
7~weede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 24 077, nr. 94: p. 20.
FIOD-F.CD, laarverslag2001, p. ,i5.
Kernteam "Luid-NederlandlUnit Synthetische Drugs, 2002, Criminaliteitsheeldanalyse synthetische

dn~gs: p. l 1. De overige onderzoeken waren nog niet afgesloten, hadden primair betrekkingop andere

vormen van misdaad, of op detail- en straathandel.
Kernteam Zuid-Nederland~Unit Synthetische llrugs, 2002, Criminuliteitsbeetdan~ilyse s}'nthetische

drt~gs: p. 12.
P. Klerks, C. in't Velt, A. van Wijk e.a. (2002): p. 22ï.

Intersentia 151



Interactie tussen criminaliteit en opsporing

functionarissen te verzorgen om zo, althans in hun ogen, de kans te vergroten dat de
drugstransporten zouden ~vorden onderschept. Ook gafde Amerikaanse regering aan
dat zij het zou toejuichen indien de controle op het containerverkeer in Rotterdam
en op Schiphol zou worden geïntensiveerd. De Verenigde Staten wilden verder graag
dat er een Nederlandse liaison o~cer in hun land zou worden gestationeerd.''' Zelf
namen de Amerikanen ook maatregelen: per 1 mei 2001 verzwaarden zij de strafmaten
voor de handel in xtc aanzienlijk.~~'

In 2001 werd, als uitvloeisel van de interventie van premier Kok, beleidsmatig een
reuzensprong voorwaarts gemaakt in de aanpak van xtc-productie en -handel. Dit
gebeurde in de vorm van het beleidsprogramma `Samenspannen tegen XTC', dat
in mei van dat jaar door de regering aan de Tweede Kamer werd aangeboden.~" Gezien
het belang van deze nota, en de breedheid van het pakket maatregelen, is het goed er
uitgebreider bij stil te staan.

In de eerste plaats stelde de nota dat de handhavingsinspanningen van alle
betrokken organisaties (politie, justitie en andere (bijzondere) opsporingsinstanties)
moesten worden versterkt, over de volle breedte van de productieketen. `Concreet
betekent dit intensivering van de aanpak van grondstoffen en hulpmiddelen, de aanpak
van handel en productie en tenslotte van de distributie van pillen uit Nederland.'
Aanvullend daarop zouden in het kadervan de criminaliteitspreventie `ook voorlich-
tingsactiviteiten worden gericht op potentiële koeriers over de strafrechtelijke risico's,
met name bij arrestatie, vervolging en berechting in andere landen.'

Het tweede spoor betrof de versterking van de internationale samenwerking in het
kader van de bestrijding van xtc. De Amerikanen werden hierin op hun wenken
bediend, omdat onder meer twee politieliaisons en een Ambassaderaad in de Verenigde
Staten zouden worden gestationeerd.'`~ Ook was er het voornemen de bilaterale
samenwerking met Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten te versterken.~''

Het volgende belangrijke blok in de nota `Samenspannen tegen XTC' had
betrekking op de precursoren, oftewel de chemicaliën die nodig waren voor de
productie. In dat verband was de regering van plan de WVMC op onderdelen te
verzwaren. Ook werd voorgenomen om artikel l0a van de Opiumwet tot andere
EU-landen uit te breiden en de beperkingen bij de (strafrechtelijke) samen~,~erking
met China te verminderen. Deze voornemens dienden echter eerst nog in EU-verband
te worden besproken.''`'

,..

'I'rouw, Wachington bie~it hr~lp aan, 13 maart 2001.
ANP, In VS veel zwaarrlere stra(voor hnndel in XTC, 21 maart 2001.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 ï60, nr. 14.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. 20.
Merkwaardigerwijs wordt Groot-Brittannië niet expliciet genoemd, hoewel met dat land op het
terrein van xtc veel meer sprake is van internationaal rechtshulpverkeer dan met Frankrijk.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, Z3 i60, nr. 14: p. 12-13.
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Concreet zou in de WVMC een toezichthoudende bevoegdheid van de douane

worden opgenomen en kreeg de ECD meer mogelijkheden tot het instellen van een

nader onderzoek naar de eindgebruiker, wanneer een melding van een verdachte

transactie was binnengekomen.~'' De landelijke Coi7rdinatie Commissie Precursoren

zou het bestaande controlemechanisme en de toepassing daarvan tegen het licht

houden. Eveneens onder auspiciën van die commissie, moest de informatiehuishou-

ding tussen de betrokken diensten worden verbeterd. Voor de ontmanteling van

laboratoria zou een nieuwe landelijk dekkende voorziening worden gecreëerd,

waarvoor jaarlijks een budget van 1,5 miljoen gulden (0,68 miljoen euro) werd

gereserveerd.''"
Tot slot kregen ook de gezondheidsaspecten van xtc aandacht. De regering

kondigde de ontwikkeling van een preventiestrategie met betrekking tot xtc aan, die

tot doel had de vraag naar xtc te verkleinen. Daarvan zou voorlichting een belangrijk

onderdeel zijn. Voorts zouden de gebruikersmarkt en de stoffen die daarop werden

aangeboden, worden gemonitord. Tevens diende onderzoek naar de relatie tussen de

intensiteit van de opsporing en de kwaliteit van de als xtc aangeboden verdovende

middelen plaats te gaan vinden. Aan het reeds lopende onderzoek naar de neurotoxici-

teit van xtc kende de regering extra middelen toe.''H
De meest concrete maatregelen hadden echter betrekking op de uitbreiding van

de personele inzet voor de opsporing van de synthetische drugscriminaliteit. Om te

beginnen zouden speciale xtc-teams - met een beoogde capaciteit van tussen de 90

en 100 medewerkers - worden gevormd, die zich uitsluitend gingen richten op de

opsporing en ontmanteling van productie en handel.}"' Elk xtc-team diende ten minste

vijf opsporingsonderzoeken per jaar uit te voeren."' Voorts werd de strijd tegen de

synthetische drugscriminaliteit in de nota nog uitdrukkelijker tot speerpunt voor het

OM benoemd."' Ook voor het KTZIUSD had dit gevolgen.
Het samenwerkingsconvenant waarop de USD was gegrondvest, werd, als

uitvloeisel van de nota, met nog eens met twee jaar verlengd, tot en met 2006 dus.

Daarmee werd de volledige looptijd van het beleidsplan `Samenspannen' afgedekt.

Daarnaast kreeg de USD er 15 extra medewerkers bij. En lnst but rtot lenst werd het

KTZ~USD uitgebreid met één van de xtc-teams die in het kader van de nota `Samen-

spannen' werden gevormd.
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. 13.
Een dergelijk team was enkele jaren eerder op eigen initiatief opgericht door de regio Haaglanden.

Dit team werd, op verzoek van andere korpsen, overal in het land ingezet. De korspleiding van

Haaglanden vereocht om die reden extra tinanciering van het rijk. Daarop kreeg men nul op rekest,

waarna in 1999 werd besloten om het team op te heffen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. l.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. l4: p. 8.
R. Neve, ht. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (200?): p. 36.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. S.
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Om het plan tekunnen uitvoeren moest de politieworden versterkt met een bedrag
van 10 miljoen gulden (4,5 miljoen euro), het OM met 5 miljoen gulden (2,25 miljoen
euro) en de zittende magistratuur met 3,5 miljoen gulden (1,6 miljoen euro). Voor
de USD werd een extra bedrag van 3,8 miljoen gulden (1,7 miljoen euro)
uitgetrokken."' De douane en de KMAR kregen meer personeel, om de controles aan
de landsgrenzen te kunnen intensiveren. De uitgaande stroom van personen en
goederen zou meer aandacht gaan krijgen. Er zouden ook extra drugshonden en
(mobiele) scanners komen, om gerichte controles op passagiers, vracht en pakketpost
te kunnen uitvoeren.~'~ Ook zou worden bezien of het mobiele toezicht op de
transportsector moest worden uitgebreid, onder meer op basis van risicoanalyses. In
2002 werd een bedrag van 1 miljoen gulden (0,45 miljoen euro) uitgetrokken voor
de aanschaf van een bagagescan en voor de aankoop van vijf drugshonden (met
bijkomende kosten). Voor de uitbreiding van de personele inzet van de KMAR kwam
2,2 miljoen gulden (1 miljoen euro) beschikbaar."'

De pers oordeelde dat het kabinet met de nota `Samenspannen tegen XTC' de
oorlog verklaarde aan de xtc-maffia, die op grote schaal in Nederland de pillen
produceerde en de drugs wereldwijd exporteerde. `De bestrijding van synthetische
drugs krijgt de komende jaren van politie en justitie de hoogste prioriteit', zo sprak
De Telegraaf.'3~ De nieuw aangetreden landelijk coórdinerend officier van justitie
Witteveen was positief. Hij hoopte vooral dat de capaciteitsuitbreidíng niet te veel zou
worden verkruimeld over uiteenlopende instanties. "De USD kan wat extra mensen
in ieder geval prima gebruiken", aldus Witteveen.43 Enkele maanden later zou hij dat
nog wat sterker aanzetten. Witteveen stelde dat de politie en justitie vrijwel machteloos
stonden tegen de `groeiende xtc-industrie'."R Volgens hem was niet op tijd ingegrepen
en moest er een landelijke opsporingseenheid met dubbele menskracht worden
gevormd. Ook ventileerde hij zijn frustraties over de beperkingen die de Wet BOB in
zijn ogen stelde aan de opsporing.a'y Ditmaal kwamen die uitspraken de minister van
Justitie op kamervragen te staan, hetgeen Witteveen uiteraard niet in dank werd
afgenomen.a~~ Nadien zou hij dan ook een stuk voorzichtiger worden in zijn publieke
optredens.

Ook in de Tweede Kamer waren de reacties op de nota over het algemeen
instemmend. Wel kreeg de minister van Justitie Korthals kritiek op het feit dat de nota
tamelijk vaag was over de te bereiken resultaten. F,n de Kamer oordeelde tevens dat
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2 000-2001, ?3 760, nr. 14: p. l0.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. 15-16.
T'weede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr. 14: p. ] 5-16.
De Telegraaf, Kabinet verklaart xtc-mn)Yia de oorlog, 1? april 2001.
lle Telegraaf, XTC internationnril bestrijden. crimerighter lVitteveen hlij met extra ntankracht, 26juni
2001.
De Telegraaf, Mnihteloosheid troef in ~evecht tegen XTC, 24 oktober 2001.
De Telegraaf, ,ti1achtelriosheid troeJ irr gevecht tegen XTC, 24 oktober 2001.
Tweede Kamer, vcrgaderjaar 2001-2002, Aanhangsel, Kamervragen no. 218.
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de vraagkant in de nota onderbelicht bleef.a" De minister antwoordde daarop dat het

om een kadernota ging, die nog concreter door de daarin aangesproken partijen moest

worden uitgewerkt. De Kamer verzocht het kabinet, bij motie, toch nadrukkelijk om

toetsbare resultaten te formuleren.'~' In december kwam de minister dan ook met een

centrale beleidsdoelstelling. Die luidde als volgt: `doormiddelvan de XTC-nota wordt
een wezenlijke verhoging van de pakkans en een aanmerkelijke reductie van productie
en handel in synthetische drugs in Nederland beoogd, en wel in een periode van
5 jaar.";' Hoewel van een serieus meetbare doelstelling dus nog altijd geen sprake was,
nam de Tweede Kamer daarmee genoegen.

De nota `Samenspannen tegen XTC' kreeg echter ook enige kritiek, die vooral de

sterk repressieve toon vande nota betrof. Professor Cohen, één van de `drugsonderzoe-
kers' van de Universiteit van Amsterdam, sprak in hetParoolzelfs van een `debilisering
van het Nederlandse drugsbeleid onder invloed van VS-pressie en de VVD'."~' Deze
opmerkingen kregen echter geen weerklank.

In 2001 zou de relatie met de Verenigde Staten ook nog op een andere wijze aan

de orde komen, namelijk in verband met de mogelijke uitlevering van Nederlanders

vanwege xtc-handel. Het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden

en de Verenigde Staten van Amerika, waarop de mogelijkheid van overlevering was

gebaseerd, werd al in 1983 gesloten, maar tot op dat moment had dat maar weinig

aandacht getrokken. Vanaf 1988 was ook de uitleveringvan Nederlandse onderdanen

mogelijk geworden.~~' In 2001 stonden echter enkele concrete uitleveringszaken op

de rol, in relatie tot xtc-handel. Reeds in januari 2001 speelde de zaak van Raymond
K., de zogenaamde `Zwolse XTC-DJ.' Hij werd door de Amerikanen verdacht van de
smokkel van enkele honderdduizenden xtc-pillen. De advocaten van K., en van
anderen die op de nominatie stonden om dezelfde weg te gaan, voerden tal van
argumenten aan om uitlevering van hun cliënten te voorkomen.

Een eerste belangrijk mikpunt was het Amerikaanse systeem van plea-bargaining.

Een verdachte kan daarmee strafvermindering krijgen door schuld te bekennen. Tevens
zijn er ruime mogelijkheden om deals te sluiten met justitie. In de Verenigde Staten

komt een zeer hoog percentage van de zaken dan ook nooit voor de rechter. Iemand

die zijn zaak toch voor laat komen, loopt echter het risico van een veroordeling tot

een draconische straf, indien hij alsnog schuldig wordt bevonden. De consequentie

van het kiezen voor een plea is dat een zaak niet meer inhoudelijk wordt behandeld.

De advocaten stelden dan ook dat degenen die dreigden te worden uitgeleverd, als
gevolg van het systeem vanplea-bnrgaining,gevangenisstraffen zouden krijgen terwijl
zij zich niet inhoudelijk tegen de beschuldigingen konden verweren. De Nederlandse
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 24 07i, nr. 88: p. 2-6.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 24 077, nr. 89.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 24 077, nr. 94: p. ]0.
"Drugsprof kraakt nota xtc-strijd", Her Parool 10 mei 2001.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 000 VI, nr. 64.

Intersentia 1 ~5



[nteractie tussen criminaliteit en opsporing

rechter behandelde immers in deze kwesties niet inhoudelijk: hij toetste louter de
uitleveringsgronden. De verdediging suggereerde bovendien dat de uitleveringsverzoe-
ken vaakop niet veel meer dan ongecontroleerde verdachtmakingen waren gebaseerd.
Amerikaanse kroongetuigen zouden als xtc-leverancier simpelweg de eerste de beste
Nederlander noemen waarvan zij de naam en toenaam kenden, om zelfstrafverminde-
ring te krijgen.

Een tweede argument was dat in het uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten
geen harde terugkeergarantie was opgenomen, dat wil zeggen: een overeenkomst dat
de veroordeelde zijn straf in Nederland kon uitzitten en dat de strafmaat bovendien
naar Nederlandse normen zou worden omgezet. De Amerikaanse regering had, in een
briefwisseling die dateerde uit 1991, slechts uitgesproken dat `in beginsel' zou worden
teruggeleverd.

In de derde plaats werd door de verdediging aangevoerd dat de Nederlanders
mogelijk waren uitgelokt door Amerikaanse agents-provocateurs of door criminele
burgerinfiltranten die onrechtmatig op Nederlands grondgebied hadden geopereerd.

Tot slot werd gesteld dat de leefomstandigheden in de Amerikaanse gevangenissen
verre van comfortabel waren. Volgens de verdediging zouden de uitgeleverden dan
ook ernstige gezondheidsrisico's lopen.

De uitleveringskwestie leidde tot veel commotie in de pers en ook de Tweede
Kamer zou er in april 2002 over debatteren.`~h De minister van Justitie stelde in dat
debat dat getuigenverklaringen zeker niet het enige bewijsmateriaal vormden dat in
de desbetreffende zaken door de Amerikanen was aangedragen. Ook waren alle
Nederlanders die na hun veroordeling een verzoek tot terugkeer hadden ingediend,
ook daadwerkelijk overgedragen. Daarom achtte de minister het niet nodighet verdrag
op dat punt te wijzigen. Ook verwierp hij de verdachtmaking dat buitenlandse
opsporingsambtenaren eigenmachtig in Nederland hadden opgetreden.'~' Daarvoor
hadden de raadslieden geen enkel bewijsmateriaal aangedragen. Tot slot wees hij ook
de kritiek op de omstandigheden in de Amerikaanse gevangenissen van de hand: "de
situatie in het gevangeniswezen in de VS [is] in het algemeen niet zodanig dat
uitlevering moet worden geweigerd", aldus de minister.

De Tweede Kamer accepteerde deze toelichting van de minister en de uitleveringen
zouden dan ook zonder veel omhaal doorgang vinden. Na enige tijd werd duidelijk
dat het verblijf in de Amerikaanse gevangenissen, in vergelijking met Nederland,
inderdaad aanzienlijk minder aangenaam was, maar van onacceptabele gezondheids-
risico's bleek nu ook weer geen sprake. Daarnaast konden de veroordeelden inderdaad
terugkeren naar Nederland. De omzetting van hun straf naar de Nederlandse maat
betekende bovendien dat zij na aankomst op Schiphol meestal direct in vrijheid werden
gesteld, iets wat de Amerikanen overigens minder apprecieerden. De discussie over

'~`" Tweede Kamer, vergadcrjaar 2001-2002, 28 000 VI, nr. 64.
"~ Tw~eede Kamer, vergaderjaar 2001-2002,?R 000 VI, nr. 6~.
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de uitlevering aan de Verenigde Staten in relatie tot xtc-zaken doofde dan ook al gauw

uit.
In 2004 bleek dat vanaf 2000 drieëntwintig keer aan de Nederlandse regering was

gevraagd om de uitlevering van een Nederlandse onderdaan. In vier gevallen had

Nederland dit geweigerd. Dertien verdachten waren daadwerkelijk naar de VS

overgebracht. In 2004 waren vijf van hen alweer teruggekeerd. Acht personen zaten

op dat moment nog vast. In bijna al deze gevallen was xtc de aanleiding.''~x Ondanks

de relatief bescheiden cijfers konden enkele Nederlandse politiefunctionarissen, die

in het kader van de onderhavige studie werden geïnterviewd, zich niet aan de indruk

onttrekken dat het risico van uitlevering de Nederlandse xtc-handelaren kopschuw

had gemaakt om rechtstreeks zaken te doen met afnemers die de Amerikaanse markt

wilden bedienen. De handel naar de Verenigde Staten leek na 2001 dan ook vaker via

de omweg van Canada of het Caraïbische gebied (Dominicaanse Republiek) te

verlopen.

4.3.7. 2002: OPSPORING OP TOPVF,RMOGEN

De resultaten van de toegenomen opsporingsinspanningen werden in 2002 al

zichtbaar. De opsporingsinstanties namenin Nederland zelfaanzienlijk meer xtc-pillen

en MDMA-poeder in beslag dan in de jaren daarvoor. [n totaal ging het om ruim 6

miljoen pillen en 789,4 kilo poeder en nog 3,17 kilo MDMA-pasta. De inbeslagnames

in het buitenland, van xtc die aan Nederland kon worden gerelateerd, bleven vrijwel

gelijk met ruim 18,5 miljoen pillen en 120 kilo MDMA-poeder.aay

ln 2002 werden in Nederland 43 productieplaatsen voor synthetische drugs

aangetroffen. Een noviteit was dat het merendeel van de laboratoria in woonwijken

stond, en niet langer op industrieterreinen ofop het platteland. Bovendien namen de

opsporingsinstanties een hoeveelheid PMK in beslag waarmee 127 miljoen xtc-pillen

hadden kunnen worden gefabriceerd. Het aantal geregistreerde afi-aldumpingen daalde

van 127 naar 105, waarbij 82.900 liter afval werd aangetroffen.
Het aantal opsporingsonderzoeken bereikte met 145 stuks een voorlopig

hoogtepunt. Daarvan werden er 25 door het KT'ZIUSD uitgevoerd, waarbij het nieuwe

xtc-team dat bij het KTZIUSD was aangehaakt, twee onderzoeken realiseerde. De

zes zuidelijke politieregio's droegen veertig opsporingsonderzoeken bij aan het

totaal. De FIOD-ECD realiseerde in 2002 in totaa115 arrangement processen-verbaal

met betrekking tot precursoren en chemische wapens.''" Sinds oktober 2001 was

tax Trouw, Uideveren kon~t neer op ~~eroorrlelerr, 14 september 2004.

Kernteam Zuid-NederlandlUnit Synthetische Drugs, I~a~a~erslag1001: p. 7.

Die resultaten zijn exdusief onderzoeken waarbij de gedetacheerde medewerkers betrokken waren.

Naast de USD was ook personeel werkzaam bij de Kernteams en het LRT.
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het `Team Uitgaand' op Schiphol operationeel, dat bestond uit functionarissen van
de douane en KMAR. Dat team controleerde de vertrekkende passagiers op het
smokkelen van drugs. Vanaf 2002 begonnen echter ook dezogenaamde `bolletjesslik-
kers', die via Schiphol cocaïne invoerden, steeds meer aandacht op te eisen.

De personele uitbreidingen die in het kader van denota `Samenspannen tegen xtc'
waren aangekondigd, werden in 2002 in rap tempo doorgevoerd. De xtc-teams werden
operationeel en voerden de eerste onderzoeken uit. Het personeelsbestand bij de
FIOD-ECD werd met 20 fte uitgebreid. De douane en de KMAR kregen er 18,
respectievelijk 10 fte bij.4''

Voor het KTZ en de USD was 2002 een jaar van belangrijke organisatorische
veranderingen. In het voorjaar van 2002 werden beide instanties samengevoegd. Het
CPG wees in 2001 bovendien formeel het aandachtsgebied synthetische drugs aan het
KTZ toe. Pas vanafdat moment (! ) zou het team zich dus enkel nog daarop richten.
De toegezegde personele uitbreiding van de USD werd in 2002 ook daadwerkelijk
gerealiseerd.a'' Voorts werd het KTZ~USD versterkt met één van de xtc-teams ( 23 fte).
De toon van het jaarverslag was dan ook positief `Van ons mag dan ook verwacht
worden dat wij een forse vooruitgang boeken in de niet aflatende strijd tegen het
fenomeen synthetische drugs', aldus de coi7rdinerend officier van justitie en het hoofd
van de USD in het voorwoord.~"

In juli 2002 bracht de heer Hutchinson, de nieuwe directeur van de DEA een
bezoek aan Nederland. Hij wees op de samenhang tussen drugsbestrijding en
terreurbestrijding, omdat ook terroristen de opbrengsten van dehandel in verdovende
middelen gebruikten voor de financiering van terreurdaden. Hij toonde zich blij met
het commitrnent van de Nederlandse justitie om xtc-handel harder aan te pakken.'''
"Lijn oordeel over Nederland was dus flink wat genuanceerder dan dat van sommige
van zijn voorgangers.

De uitwisseling van informatie met China, een punt dat ook al in de xtc-nota aan
de orde was gesteld, vroeg in 2002 wederom beleidsmatige aandacht. Vanwege de
mensenrechtensituatie in China was het de Nederlandse opsporingsinstanties niet
toegestaan informatie met dat land uit tewisselen. Dit hinderde vooral debeteugeling
van de import van PMK, omdat die grotendeels uit China afkomstig was. In juli 2002
werd dan ook het compromisvoorstel gedaan om de FIOD-ECD tenminste administra-
tieve informatie te laten verstrekken, via tussenkomst van de INCB. De informatiever-
strekking zou zich beperken tot gegevens als de datum van inbeslagname van het aantal
kilo's van een bepaalde grondstof, het land van oorsprong en herkomst van de
aangetroffen grondstof, de naam en herkomst van het schip, het containernummer

). Snippe, A. Kruize en B. Bieleman (2003): p. 9.
). Snippe, A. Kruize en B. Bieleman (2003): p. 8.
Kernteam Zuid-NederlandlUnit Smthetische Drugs, Jann~ersing 2002.
NRC Handelsblad, Mild oordeel over drugsbeleid, 20 juni 2002.
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van de lading, en de aard van de (legale) deklading die werd gebruikt om de smokkel
te verhullen.a" De Nederlandse autoriteiten verstrekten derhalve geen persoonsgege-
vens aan China. Ook mocht de Nederlandse informatie in dat land niet als bewijsmate-
riaal in een strafzaak worden gebruikt.

4.3.8. 2003: CONTINUERING VAN HET BELE[D

De Nederlandse opsporingsinstanties namen in 2003 5,4 miljoen xtc-pillen, 311 kilo

MDMA-poeder en 124 kilo MDMA-pasta in beslag.~'~ Ten opzichte van het jaar
daarvoor betekende dat een aanzienlijke daling, met uitzondering van de hoeveelheid
pasta. In het buitenland werden 12,9 miljoen aan Nederland gerelateerde xtc-pillen
en 850 kilo MDMA-poeder in beslag genomen. Dat laatste cijfer was vooral te wijten
aan een tweetal inbeslagnames in Canada, waarbij in totaa1500 kilogram poeder werd
aangetroffen.~s'

In 2003 werden 37 productieplaatsen van synthetische drugs ontmanteld, tegen
43 in het jaar daarvoor. Het was daarbij opmerkelijk dat in de laboratoria waar
daadwerkelijk een syntheseproces plaatsvond voor het eerst vaker amfetamine dan
xtc werd geproduceerd (14 om 13 laboratoria). De CargoHarc-teams op Schiphol en
in de Rotterdamse haven namen in 2003 nog maar 28,2 kilogram xtc in beslag, tegen
bijna 156 kilo een jaar eerder.a`"

Het aantal uitgevoerde opsporingsonder"r.oeken zakte ten opzichte van 2002

enigszins, naar 115 stuks.`y De FIOD-ECD optimaliseerde, gezamenlijk met het

Douane [nformatie Centrum (DIC), de risico-indicatoren ten behoeve van de

douanecontroles. Dit leidde tot de onderschepping van 7.000 liter grondstof voor de

fabricage van xtc. Daarnaast werd de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in

het kader van de WVMC, opnieuw onder de aandacht van de chemicaliënbranche

gebracht. }n totaal leverde dit 60 meldingen op, dievoor 12 afnemers tot strafrechtelij-

ke gevolgen leidden. De FIOD-ECD constateerde vooral een toenemende betrokken-

heid van Chinese en andere buitenlandse criminelen in het xtc-circuit. In totaal werden

19 arrangementen, 34 transacties en 360 rapporten opgemaakt met betrekking tot

precursoren.~`'"
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"I weede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 24 077 en 23 760, nr. ]09: p. 3.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, ). Snippe e.a. (2005): p. 77.
Een kilogram MDh1A-poeder levert 10.000-12500 kant-en-klare pillen op.
Tweede Kamer, vergaderjaar Z003-2004, 28192, nr. 26: p. 13.
Korps Landelijke Politiediensten, L)ienst Nationale Recherche, Criminaliteitsbeeldanalysesyndierische
dn~gs 2002-2004: p. 34.
FIOU-ECD, ~narverslny?003, p. 25.
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De personele omvang van het KTZ~USD groeide in 2003 van 129,5 naar 137 fte.~~'
Deze uitbreiding kwam vooral voor rekening van de politie. De gecombineerde inzet
van de FIOD-ECD en de KMAR bleefgelijk.'~' Toch vertellen deze cijfers niet het hele
verhaal. In 2003 had wederom een aantal medewerkers van de USD de (maximale)
zesjarige detachering eropzitten en zij moesten derhalve terugkeren naar de regionale
politiekorpsen, de douane ofde KMAR. In juni 2003 nam ook het hoofd van de USD,
Peter Reijnders, afscheid. Ditmaal zouden echter niet allevertrekkenden direct worden
vervangen, vanwege de organisatorische veranderingen die gepaard gingen met de
oprichting van de NR. Het beleidsmatige uitgangspunt van de NR was in eerste
instantie om de aandacht volledig te concentreren op het primaire proces van de
opsporing. Als gevolg van die keuze liep de afdeling `Kennis en Expertise', die min of
meer de kern van de USD vormde, in 2003 echter grotendeels leeg.

Dat had onmiddellijk gevolgen voor de informatiepositie van de USD. De cijfers
over milieudumpingen en inbeslagnames in binnen- en buitenland namen in snel
tempo in betrouwbaarheid af. Daardoor verminderde dus ook het inzicht in de
resultaten van de xtc-bestrijding. Ookop het operationele vlak had deze ontwikkeling
negatieve consequenties, omdat de uitstekende internationale informatiecontacten
die in de loop der jaren door de medewerkers van de USD waren opgebouwd,
grotendeels verloren gingen.;`'' Één en ander bracht de leiding van de NR ertoe op de
schreden terug te keren. Vanaf inedio 2004 werd de informatiefunctie weer opge-
bouwd. De uitgestroomde expertise kon uiteraard echter niet van de ene op de andere
dag weer worden vervangen.

In 2003 trad het tweede kabinet Balkenende aan. Voor het veiligheidsbeleid had
dit geen gevolgen. De criminaliteitsbestrijding behield de hoge prioriteit die er een jaar
eerder al, door het kortstondige eerste kabinet onder dezelfde premier, aan was
toegekend. In de Tweede Kamer was de toonzetting met betrekking tot de uitvoering
van het xtc-beleid positief. In juli 2003 kreeg de Kamer te horen dat de voortgang van
de uitvoering van de nota `Samenspannen tegen xtc' op schema lag.~~' Ook uit andere
hoeken, waaronder de advocatuur en het criminele milieu zelf, kwamen geluiden dat
justitie en de politie successen boekten tegen de `xtc-maffia'. `AI dan niet onder regie
van de USD is de afgelopen jaren zowat een complete generatie pillenboeren achter
slot en grendel verdwenen', aldus een perspublicatie.'~' De landelijk coi7rdinerend

Peildatum 31 december 2003. R. Neve, 1`4. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (2005): p. 19.
Ue deelname van de Kh1AR steeg met I fte, terwijl de inzet van de F[OD-ECD daalde met 1 fte.
t`ledewerkers van de Belgische Federale politie beklaagden rich eind 2004 ook in gesprekken met
deauteuroverhet feit dat al hun vaste aanspreekpunten bij de USDverdwenen waren. Zie A. Spapens
en C. Fijnaut (2005).
Tweede Kamer, vergadcrjaar 2002-2003, 23 760, nr. l6.
Dagblad Flevoland, Vlam in de xtr-pan, 2? maart 2003.
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officier Witteveen beaamde dat `vroeg of laat elke xtc-crimineel een keer aan de beurt
komt.'~~fi

De kritische geluiden die (nog) te horen waren kwamen wederom uit het

buitenland. De Amerikaanse president Bush beet in februari het spits afdoor te wijzen

op `de alarmerende toename van synthetische drugs uit Europa op de Amerikaanse
markt.' Vooral de leveringvan xtc uit Neder}and was in zijn ogen nog altijd bijzonder
zorgwekkend. Bush wilde dat ons land meer actie ondernam om de export een halt
toe te roepen.~"' Ook de Amerikaanse directeur van het bureau voor het drugsbeleid
van het Witte Huis, John Walters, uitte kritiek op het Nederlandse beleid: de productie
zou harder groeien dan de opsporing.}"" Tot veel ophef leidde het in Nederland
allemaal niet meer. het Amerikaanse commentaar werd vooral gezien als een rituele
dans, die primair voor het conservatieve thuisfront werd opgevoerd.

Tijdens het jaarlijkse congres over synthetische drugs, dat in oktober 2003 in
Scheveningen werd gehouden, onderschreven de Amerikaanse politie- en justitiemede-
werkers, waaronder het hoofdvan de New Yorkse divisie van de DEA Anthony Placido,

dat er juist niets mis was met de operationele samenwerking tussen de Amerikaanse

politie en justitie en hun Nederlandse tegenvoeters. Wel liepen de Amerikanen soms

tegen het feit aan dat in Nederland geen undercoveroperaties met (criminele ) burgers

waren toegestaan.~~y
Minister van Justitie Donner stelde, in antwoord op Kamervragen naar aanleiding

van de opmerkingen van Walters, dat diens aantijgingen volstrekt niet door feiten

onderbouwd waren. Bovendien was al in maart 2003 overeengekomen dat de bilaterale
samenwerking met de Verenigde Staten nog verder zou worden geïntensiveerd. Dit
werd neergelegd in Agreed Steps. Die hielden in dat er nauwer operationeel zou worden
samengewerkt, en dat de informatie-uitwisseling op het gebied van de douane, met
betrekking de opsporing en vervolgingvan grote criminele organisaties, en ten aanzien
van het wetenschappelijk onderzoek, zou worden verbeterd.;'" Dit had overigens niet
alleen betrekking op de smokkel van xtc, maar ook op de bestrijding van andere
vormen vat~ zware misdaad en terreur.

In juni 2003 volgden de Duitsers met de gebruikelijke klacht dat vrijwel alle koeriers

die in Duitsland werden aangehouden, Nederland noemden als herkomst-, transit-

of bestemmingsland voor de verdovende middelen."'
In september van dat jaar kwamen de VN met de rapportage van een onderzoek

waarin de synthetische drugsproblematiek van 1999 tot en met 2001 werd behandeld.
Daarin werden kritische noten gekraakt over Nederland. Ons land bleek volgens de
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Rotterdams Dagblad, Bush bezorgd over `onze' xtc, I februari 2003.
ANP, VS pleit voor meer bevoegdhe~len Nederlnndse politie, 26 september 2003.
Brabants Uagblad, Drugsexperts 1'S wel tevreden oversnmenwerking rnet Nederland, 10 oktober 2003.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 23490. nr. 2R4.
t3NIDe Stem, Forse kritíek Duirse minisrer: Nederlnnd te 'slap' met dn~gs, 24 juni 2003.
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cijfers in dat tijdvak een belangrijk bronland te zijn geweest. De VN toonden zich
voorts bevreesd dat de Nederlandse kennis geëxporteerd zou worden, gezien het feit
dat in Suriname en Indonesië reeds enkelextc-laboratoria waren aangetroffen waarbij
Nederlanders betrokken waren.~''

Tot slot toonde de heer Wang van de Chinese Nationale drugscontrolecommissie,
als afgezant op het jaarlijkse synthetische drugscongres, zijn teleurstelling over het feit
dat Nederland en China te weinig operationeel samenwerkten bij de bestrijding van
de synthetische drugscriminaliteit. Nederland was immers de grootste producent van
xtc-tabletten, terwijl Chinese groeperingen de chemische grondstoffen voor de pillen
aanleverden. Nauwere samenwerking was daarom onontbeerlijk, volgens de heer
Wang.~'' In de operationele praktijk werd uiteraard wel degelijk gezocht naar
mogelijkheden tot samenwerking, waarbij despeciale status die Hong Kong nog altijd
had, een belangrijke rol speelde.

In 2003 werden de geluiden wederom sterker dat de populariteit van xtc bij de
consumenten afnam. In Nederland was die ontwikkeling al eerder zichtbaar onder
het Amsterdamse uitgaanspubliek. Nu werd ook in Groot-Brittannië, nog altijd
verreweg de grootste afzetmarkt in Europa, een spectaculaire daling van het xtc-
gebruik onder jeugdigen geconstateerd. Die afname bedroeg onder de 16 tot 24-jarigen
ongeveer twintig procent."'~ In Nederland daalde de consumentenprijs van een xtc-pil
tot 3 à 5 euro, terwijl meer dan 90 procent van de geteste pillen ook daadwerkelijk
MDMA bevatte. Ook dit vormde een aanwijzing dat de afzetmarkt het verzadigings-
punt was genaderd.

4.3.9. 2004: INBEDDING VAN DE USD EN XTC-TEAMS IN
DE NR

I n Nederland namen de opsporingsinstanties in 2004 ruim 5,6 miljoen xtc-tabletten,
303 kilo poeder en 210 liter MDMA-olie in beslag. Ten opzichte van het jaar daarvoor
waren dat ongeveer vergelijkbare cijfers. In het buitenland daalden de inbeslagnames
echter fors: naar 10 miljoen tabletten en 1048 kilo MDMA-poeder.a" Ook het aantal
aangetroffen laboratoria ging stevig omlaag: van 37 in 2003 naar 29 in 2004. In net
iets meer dan de helft daarvan werd xtc geproduceerd (16 stuks), in de overige labs
ging het om amfetamine. In 2005 zou de daling overigens nog spectaculairder zijn:
dat jaar werden in Nederland nog maar twee xtc-laboratoria aangetroffen, waarvan
er één overigens wel zeer groot was en gerund werd door een goed georganiseerde
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Rotterdams Daghlad, Snoeihard dn~gsrapport VN over rol Nederland, 24 sep[ember 2003.
NRC: Handelsblad, China rnaaktgrondstof, Nedcrland de drug, 10 oktober 2003.
Het Parool, Minder.rtt, veel meer cocaine, l I december 2003.
Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Nationale Reiherche, Criminaliteitsbeeldnnalysesynthetische
drugs 2002-100~1: p. i I.
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Nederlands-Belgische groepering. Het aantal uitgevoerde opsporingsonderzoeken steeg
in 2004 weer, naar 160 stuks.a'~

In januari 2004 ging de NR volledig, dat wil zeggen ookbeheersmatig, van start. De
NR Unit-Zuid bleef in principe synthetische drugs als aandachtsveld houden, maar
zou al gauw ook voor andere opsporingsonderzoeken van nationaal belang worden
ingeschakeld. Hoewel landelijk het aantal opsporingsonderzoeken steeg, was bij de
NR Unit-Zuid juist sprake van een afname van het aantal projecten met betrekking
tot synthetische drugs.

Ook in de tussentijdse evaluatie van dextc-nota, die in augustus 2005 het licht zou
zien, werden enkele kritische noten geuit. `Als gevolg van de reorganisatie en de
oprichting van de NR [zijn] grote veranderingen opgetreden en er heersen ook
onduidelijkheden. De situatie isnog niet uitgekristalliseerd', zo stellen de onderzoekers
van het WOUC.~'' Een deel van die onduidelijkheid gold de xtc-teams. Slechts de
teamleiders daarvan bleven nog geoormerkt voor de bestrijding van synthetische
drugs.~'"

Ook de KMAR en de FIOD-ECD verminderden in 2004 hun participatie in de NR
Unit Zuid. Deze instanties wilden zich meer op de eigen core-business terugtrekken.
Bovendien was het onduidelijk wat er na 2006, wanneer het USD-convenant was
afgelopen, ging gebeuren. Aangezien de nog resterende looptijd nog maar kort was,
achtte de KMAR het bijvoorbeeld niet zinvol meer om nog nieuwe medewerkers bij
de Unit 7.uid te detacheren. En de FIOD-ECD wilde meer greep krijgen op de inzet
van het eigen personeel, door de medewerkers alleen nog voor specifieke projecten
uit te lenen, in plaats van in termijnen.~'y

Ookde reeds genoemde problemen met betrekking tot de overname van de kennis-
en expertisefunctie van de USD door de NR, werden in het WODC-rapport gesigna-
leerd.a80 De oplossing van die problemen was echter reeds ter hand genomen. Zo
detacheerde de douane in 2004 weer twee nieuwe medewerkexs bij de K8zE afdeling.~"'

In de Tweede Kamer werd in 2004 nauwelijks nog gediscussieerd over de aanpak
van de xtc-productie en -handel. In maart 2004 bood de regering het rapport van de
eerste tussenevaluatie van de uitvoering van de nota `Samenspannen tegen xtc' aan
de Tweede Kamer aan. Diebevatte de resultaten van de uitvoeringvan de nota in 2001
en 2002. De regering meldde aan de Tweede Kamer dat deze op dat moment volgens

planning verliep. `De opsporing van grondstoffen voor synthetische drugs (primair
xtc en amfetamine) is succesvol en vertoonde een stijgende lijn. Het aantal inbeslagna-
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Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Nationale Recherche,Crimirmliteitsbeelda~mlysesynrhetisdie
drugs 2002-2004: p. 34.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, ). Snippe e.a. (2005): p. 86.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, ). Snippe e.a. (2005): p. 21.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, ). Snippe e.a. (2005): p. 21.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (2005): p. 34.
R. Neve, M. van Ooyen-Houben, I. Snippe e.a. (2005): p. 35.
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mes en de hoeveelheid in beslag genomen pillen - aan Nederland gerelateerd - in het
buitenland was in 20041aag, evenals in 2003', zo stelde de regering.~~'

In maart 2004 bracht minister ponner een bezoek aan de Verenigde Staten. Bij
die gelegenheid sprak hij af de samenwerking met de VS op het gebied van politie en
justitie verder te versterken.}"' In oktober werd in het Scheveningse Kurhaus een
overeenkomst tussen de DEA en het KLPD ondertekend over die samenwerking. Een
en ander was het uitvloeisel van de Agreed Steps die reeds in 2003 waren overeengeko-
men.~"'

Kortom, xtc leek omstreeks 2004 beleidsmatig wederom goeddeels van de agenda
te zijn verdwenen. Ofdat terecht is zal de toekomst moeten uitwijzen. De ltype die in
de jaren negentig over West-Europa en Noord-Amerika raasde is voorbij, zo kan
inmiddels wel met recht worden geconcludeerd. "Wie nog met een trekkende mond
en malende kaken door een club dwaalt, is volledig uit de mode", aldus een Amster-
damse organisator van dansfeesten.~"' En de optimistische Zeitgeist waarin het
partycircuit op dat moment kon floreren -waar het effect van xtc uitstekend bij paste
- is inmiddels al een aantal jaren omgeslagen. Daarmee is niet gezegd dat xtc op de
drughandelsmarkt is gemarginaliseerd. Bij grote dansfestijnen, en tijdens vakanties
in zonnige oorden, zoals aan de Spaanse costn's ofde Turkse rivièrn, vindt xtc nog wel
degelijk aftrek. Bovendien stijgen de prevalentiecijfers ook nog in landen die
economisch gezien booming zijn, zoals Ierland, Tsjechië en Hongarije. En in landen
als Australië en Nieuw-Zeeland blijft het gebruik op een relatief hoog niveau stabiel.
En hoewel de gebruikscijfers in de Verenigde Staten dalen, blijft dat land nog altijd
een immense consumentenmarkt.

In Nederland zijn de belangrijkste `pillenboeren', die met name vanaf 2001 achter
de tralies belandden, thans nog gedetineerd, ofze staan op het punt om weer vervroegd
in vrijheid te worden gesteld. Het is de vraag of zij weer in het vak zullen terugkeren
- degenen die medio de jaren negentig al eens werden aangehouden en veroordeeld
deden dat voor een belangrijk deel wel, zo zal hierna duidelijk worden - ofdat ze zich
op andere illegale activiteiten zullen gaan richten. De vraag is bovendien ofzij dat weer
in Nederland zullen doen. Het aantal laboratoria dat in ons land werd aangetroffen
is in de afgelopen jaren weliswaar dalende, maar daar staat tegenover dat de Belgen
juist een stijging noteren.a"~ En Nederlanders worden in de meeste gevallen nog altijd
beschouwd als de initiaticfnemers achter deze laboratoria. Een belangrijke factor is
ook de beschikbaarheid van PMK. Bij de Nederlandse politie bestaat de stellige indruk
dat het aanbod van deze belangrijke precursor in Nederland steeds schaarser wordt,
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, ?0 100 VI, nc15: p. 17.
,4NP, tnniyer sarnemverkirtg rnet VS tegen terreurert drngs, 31 maart 2004.
ANP, DF.A en KLPD ondertekenen nvereenkomst in Den Hnng, 8 oktober 2004.
De Volkskrant, De tijd is rijp voor een nietnv svort pnrtydrug, 3 december 2004.
C. Vanhvfte (2002).

164 Intersentia



4. De opsporing van xtc-productie en -handel in Nederland

omdat ook de grote importeurs van deze grondstof inmiddels van het toneel zijn
verdwenen.

De Amerikaanse markt is voor de Nederlandse xtc-producenten naar het zich laat
aanzien reeds op dit moment voor een belangrijk deel verloren gegaan. Thans lijkt
die vooral door Chinese criminele groeperingen te worden bediend. Die begonnen
al na deeeuwwisseling in Canada met de tablettering van MDMA-poeder. Dat poeder
was toen nog vooral aflcomstig uit Nederland. De laatste jaren hebben Chinese
groeperingen ook de synthese zelf ter hand genomen. In 2004 werden in Canada al
171aboratoria aangetroffen. In één onderzoek, in december 2004, vond de politie niet
alleen een lab, maar ook 929 kilo MDMA-poeder. Het lijkt slechts een kwestie van tijd
voordat Chinese xtc-producenten ook de Australische en Nieuw-Zeelandse markten
zullen overnemen. Voor de Nederlandse `pillenboeren' resteert dan voornamelijk de
Europese markt.

De Nederlandse ontwikkelingen tussen 1996 en 2004 overziende kan worden
vastgesteld dat tot aan de oprichting van de USD in 1997, weinig daadwerkelijke
prioriteit aan de opsporing van xtc-productie en -handel in Nederland werd gegeven.
De totstandkoming van de USD leidde echter onmiskenbaar tot een veel beter inzicht
in de aard en omvang van de problematiek. Vanaf 1997 nam ook het aantal opspo-
ringsonderzoeken voorzichtig toe, om vanaf 2000, na het bezoek van premier Kok aan
president Clinton, explosief te stijgen.

De USD kwam al vrijwel direct na de oprichting tot het besef dat de omvang van
de xtc-productie en -handel in Nederland zeer omvangrijk was, en dat een effectieve
aanpak meer personele inzet zou vergen dan er op dat moment voorhanden was. De
politieke reflex was echter dat het probleem met de gepleegde extra inspanningen wel
zou zijn opgelost. Xtc zou in 1998 en 1999 dan ook goeddeels van de politieke agenda
verdwijnen. Bovendien werd elke schijnbaar positieve ontwikkeling, zoals de daling
van de kwaliteit van de xtc-pillen in 1997, direct toegeschreven aan het gevoerde beleid.
De Amerikaanse kritiek die omstreeks de eeuwwisseling opstak, over de grootschalige
smokkel vanuit Nederland naar de Verenigde Staten, leidde echter tot nieuwe politieke
urgentie. In 2001 volgde nogmaals een sterke uitbreiding van de recherchecapaciteit,
en het aantal jaarlijkse opsporingsonderzoeken bleef daarna op een constant hoog
niveau.

Hiermee wordt de beschrijving de opsporing van xtc-productie en -handel
afgesloten, voor zover het de beleidsmatige aspecten betreft. De opsporing kan, zo werd
in hoofdstuk 3 beredeneerd, ook worden geïntensiveerd door middel van aanpassingen
in het juridisch instrumentarium. In de volgende paragraaf zal dat instrumentarium
dan ook centraal staan.
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4.4. HET JURIDISCHE INSTRUMENTARIUM
INZAKE XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

Het juridisch instrumentarium dat tussen 1996 en 2004 werd ingezet om de xtc-
productie en -handel in Nederland te beteugelen, was niet alleen bedoeld voor
verdovende middelen, maar ook voor de bestrijding van andere vormen van zware
en georganiseerde misdaad. Voorts zijn aan de xtc-producenten ook economische
delicten en overtredingen van de gezondheidswetgeving ten laste gelegd. In hoofdlijnen
kan het juridische instrumentarium in vier categorieën worden onderverdeeld.

De wetgevitlg met betrekking tot verdovende middelen, de Opiumwet, vormde
het eerste belangrijk onderdeel van het juridisch instrumentarium. In de tweede plaats,
en in het verlengde daarvan was de wetgeving met betrekking tot dedeelname aan een
criminele organisatie van belang. Ten derde isvoor de fabricage van xtc een chemisch
proces nodig, waarbij ook gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Allerlei wet- en
regelgeving die de veiligheid van dergelijke productieprocessen moet garanderen -
zowel voor de uitvoerende medewerkers, de omwonenden als het milieu - is
derhalve ook voor xtc-productie van belang. Tot slot kan xtc ook worden beschouwd
als een consumentenproduct en derhalve is wetgeving ter bescherming van de
consument eveneens relevant.

4.4.1. WETGEVING MET BETREKKING TOT VERDOVENDE
MIDDELEN

De wetgeving met betrekking tot verdovende middelen, meer in het bijzonder de
Opiumwet, vormde een zeer belangrijk juridisch instrument voor de bestrijding van
xtc-productie en -handel. Binnen de Opiumwet bleken de artikelen 2, 10 en l0a het
meest relevant.

In Lijst I van de Opiumwet zijn de stoffen opgesomd die tot de harddrugs worden
gerekend, waaronder ook synthetische drugs vallen.a"' Artikel 2 van deOpiumwet stelt
dat het verboden is om middelen die behoren tot deze Lijst I: a) binnen ofbuiten het
grondgebied van Nederland te brengen; b) te bereiden, te bewerken, te verwerken, te
verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; c) aanwezig te hebben; d) te
vervaardigen.

Artike110 bevat de strafbepaling met betrekking tot Artikel2. Daarin wordt bepaald
dat hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel2 onder c, gestraft wordt met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Lijst 11 omvat de stoffen die, in de Nederlandse context, als softdrugs beschouwd worden. Het
onderscheid tussen hard- en sokdrugs is in het licht van de in deze studie voorliggende probleem-
stelling niet relevant en blijft verder buiten beschouwing.
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Met betrekking tot Artikel 2 onder B of D, is een straf van ten hoogste acht jaren
mogelijk, ofeen geldboete in dezelfde categorie. En voor opzettelijk handelen in strijd
met Artikel2, lid A, kan de hoogte van de gevangenisstraf oplopen tot twaalf jaren.

Artikel l0a van de Opiumwet stelt de voorbereiding, ofde bevordering, strafbaar
van de handelingen die in artikel 2 onder a, b en d worden genoemd. Het is volgens
dit artikel strafbaar om te trachten een ander te bewegen om die feiten te plegen, te
doen plegen, mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn ofom
daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen (lid 1). Voorts is het
verboden om te trachten een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het
plegen van dat feit te verschaffen (lid 2). Tot slot is het stratbaar om voorwerpen,
vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden te hebben,
waarvan de betrokkene weet ofernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van dat feit (lid 3). Deze feiten kunnen worden bestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

In principe beschikte de overheid met de voornoemde wetsartikelen over
een krachtig instrument voor de strafrechtelijke aanpak van de xtc-producenten en
-handelaars. Artikel l0a OW was bovendien van groot belang, omdat op grond van
dit artikel ook de toeleveranciers van de legaal verkrijgbare chemicaliën en apparatuur
konden worden vervolgd.

In relatie tot synthetische drugsproductie was het nadeel van de Opiumwet echter
dat alleen de stoffen die expliciet in Lijst I werden vermeld, een strafbaar feit
opleverden. Amfetamine, LSD en MDMA zijn weliswaar de meest bekende syntheti-
sche drugs, maar daarnaast bestaan nog tientallen andere chemische verbindingen die
min ofineer vergelijkbare effecten (ofbijwerkingen) hebben. De Amerikaan Alexander
Schulgin beschreef bijvoorbeeld 179 verbindingen waarvan een bewustzijnsverande-
rend effect uitging. `"~ In Nederland experimenteerde onder andere Robert Hollemans
met verbindingen die niet onder de Opiumwet vielen.~"9

Wanneer een verbinding niet op Lijst I voorkwam werd vervolging
problematisch.~~~ Om dat probleem te kunnen ondervangen is deze lijst in de jaren
negentig dan ook diverse malen aangepast. En omdat zulke wetswijzigingen uiteraard
veel tijd in beslag namen, was tevens voorzien in de mogelijkheid de nieuwe
designerdrug alvast door middel van een ministeriële regeling onder de werking
Artikel 2 OW te brengen, in afwachting van een aanpassing van de wet. Sinds 1996
werd aantal keren een nieuwe stof aan Lijst I toegevoegd.''y'

V8N

aav
A. Shulgin en A. Shulgin (1991).
M. Husken en F. Vuijst (2002): p. 16-21.
Zie paragraaf 4.4.4.
Zie Staatsblad 1996, nr. 634, Staatsblad 2002, nr. 43A.
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4.4.2. ARTIKEL 140 WETBOEK VAN STRAFRECHT

Artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht kan als een tweede belangrijk instrument
worden beschouwd. Dit wetsartikel heeft niet specifiek betrekking op synthetische
drugs, maar het kan op elke criminele organisatie worden toegepast. Het artikel stelt
de deelname aan zo'n organisatie strafbaar. De deelneming aan een organisatie die
tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, kan conform artikel 140 Sr. worden
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie. Voorts wordt in lid 3 bepaald dat ten aanzien van de oprichters, leiders of
bestuurders de gevangenisstraffen met een derde kunnen worden verhoogd.

In relatie tot xtc-productie en -handel is Artike1140 Sr. subsidiair ten laste gelegd,
in die gevallen waarin sprake was van een criminele organisatie. Dat gold niet voor
alle groeperingen die zich met deze illegale activiteit bezighielden. Volgens de
jurisprudentie moet daarvoor aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

In 2000 stelde de rechtbank van Breda bijvoorbeeld vast dat van een criminele
organisatie, zoals bedoeld in artikel 140 Sr., kan worden gesproken `bij een gestructu-
reerd samenwerkingsverband, waarin de verschillende betrokken personen telkens
een vaste rol vervullen.' Ook is van belang dat het samenwerkingsverband geruime
tijd heeft bestaan, bijvoorbeeld enkele jaren. Andere overwegingen van de rechtbank
waren het feit dat de deelnemers een zodanige rol hadden vervuld dat de organisatie
daardoor kon functioneren, en één van hen daarbij als leider was opgetreden.ay' Om
te kunnen spreken van een criminele organisatie moet dus ook sprake zijn van een
zekere hiërarchie. Die hoeft overigens niet persé te blijken uit een gezagsrelatie: ook
de winstverdeling kan daarvoor indicatief zijn.~y'

Wie wel ofniet tot de criminele organisatie moeten worden gerekend is afhankelijk
van de bijdrage die deze persoon concreet aan het criminele bedrijfsproces levert`'v~
De rechter beoordeelt dit overigens alleen ten aanzien van die personen die door het
OM als verdachte zijn aangemerkt.}"' Iemand die informatierelaties onderhoudt met
leden van het criminele samenwerkingsverband, in de zin dus van criminele
netwerkcontacten zoals die in hoofdstuk 2 werden gedefinieerd, mag niet als lid van
de criminele organisatie worden beschouwd, zelfs wanneer hij in dat netwerk een
cruciale rol speelt.'y~

Uitspraak in de zaak LJN:AA9192, 29 december 2000. Deze uitspraak verwijst naar casus 1(zíe
bijlage 2).
[Jitspraak in de zaak LJN:AD4~99, 12 oktober 2001.
Uitspraak in de zaak LJN:AA9189, 29 december 2000.
Uitspraak in de zaak LJN:AD 9165, ~1 februari 3002. In dit geval werd door de verdediging betoogd
dat een aantal personen die eveneens deelgenomen hadden aan de illegale activiteiten niet tot de
criminele organisatie gerekend werden.
Uitspraak in de zaak L]N:AE3708, 31 mei 2002.
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Kortom, artikel 140 Sr. kon in stelling worden gebracht tegen groepen xtc-
producenten en -handelaars die in min of ineer dezelfde samenstelling voor langere
tijd actief waren geweest, met een zekere mate van vaste taakverdeling. In de regel
ontstond die situatie wanneer het criminele samenwerkingsverband langer zijn gang
kon gaan, waardoor de onderlinge verhoudingen zich konden uitkristalliseren en
wanneer de organisator met name via het beloningsmechanisme stuurde.

4.4.3. WETGEVING MET BETREKKING TOT DE
PRODUCTIE VAN SYNTHETISCHE DRUGS

Het derde onderdeel van het juridische instrumentarium voor de bestrijding van xtc-
productie was de wetgeving ten aanzien van het productieproces, en de noodzakelijke
grondstoffen en de apparatuur.

De eerste belangrijke wet in dat verband is de WVMC, die in 1995 van kracht is
geworden. Het pritnaire doel van deze wet is te voorkomen dat bepaalde chemicaliën
voor de vervaardiging van (synthetische) drugs kunnen worden aangewend. In de
WVMC zijn drie lijsten van precursorchemicaliën opgenomen, die in aanmerking
komen voor gebruik bij de fabricage van verdovende middelen.~y' Categorie 1 omvat
chemicaliën die niet ofnauwelijks legale toepassingen kennen, waaronder bijvoorbeeld
PMK, BMK en safrol. In Categorie 2 zijn stoffen als kaliumpermanganaat en
azijnzuurhydride opgenomen, die in het reguliere bedrijfsleven relatiefweinig worden
gebruikt. Tot slot omvat Categorie 3 de meest gangbare chemische stoffen, zoals
zoutzuur en aceton, die voor tal van productieprocessen worden benut.

Voor de bestrijding van de synthetische drugsproductie zijn de artikelen 3, 4 en
5 van de WVMC van belang, en daarnaast Artikel 2. In Artikel 3 wordt het in de handel
brengen van geregistreerde stoffen van categorie 1 verboden, wanneer daarvoor geen
vergunning is verleend. Artikel4 stelt eisen aan de vergunninghouder. Deze mag de
desbetreffende stoffen slechts ter beschikking stellen aan personen of instellingen die
bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Artikel 5 stelt dat het aan anderen dan de
in de artikelen 3 en 4 genoemde vergunninghouders of personen en instellingen
verboden is de stoffen voorhanden te hebben die in Categorie 1 worden genoemd.
Artikel2 van de WVMC regelt de verplichting aan (groot)handelaars om vermoedens
te melden dat geregistreerde stoffen door een afnemer zullen worden misbruikt voor
de vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen. Daarvoor werd,
zoals al beschreven, bij de ECD een meldpunt ingericht.

De WVMC bleek, in relatie tot de bestrijding van de fabricage van synthetische
drugs, met name aanknopingspunten te bieden om degenen te vervolgen die in het

a~- Ook chemicaliën die nodig ziin voor de fabricage van hero'ine of cocaïne zijn in deze wet onderge-
bracht.
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bezit waren van BMK en PMK, ofdie daarin handelden. Met betrekking tot de stoffen
die waren vermeld in Categorie 3, die eveneens op grote schaal bij de vervaardiging
van xtc werden benut, was de WVMC minder effectief. Het onrechtmatig ter
beschikking stellen van deze stoffen leverde slechts een overtreding op, en in die
gevallen bood artikel l0aOW dus zwaardere sanctiemogelijkheden.49S De USDklaagde
bovendien dat de WVMC nauwelijks mogelijkheden bood om de vervoerders van

stoffen als PMK en BMKaan te pakken.}yy Een ander probleem was dat bij de fabricage
van synthetische drugs ook nog allerlei stoffen worden gebruikt die in het geheel niet
in de WVMC werden vermeld, zoals methylamine en magnesiumstearaat. Ook hier
moest derhalve een beroep op artikel l0a OW worden gedaan, of op artike1225 Sr.
Dat laatste artikel heeft betrekking op valsheid in geschrifte. Daarvan was regelmatig
sprake bij de leveranciers van legale productiemiddelen. Artike1225 Sr. stelt dat hij

die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt
ofvervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken, strafbaar is
met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde
categorie. Aangezien de leveranciers van de grondstoffen in deze verkopen in de regel
niet, of niet volgens de regels, in hun bedrijfsadministratie verwerkten, maakten zij
zich derhalve schuldig aan een overtreding van artike1225 Sr.

Het volgende type wetgeving dat van belang was in relatie tot xtc-productie, is die

met betrekking tot deveiligheid van het (chemische) productieproces. Om te beginnen
verplicht de Wet Milieubeheer, in artikel 5.1, tot hethebben van een vergunning voor

het oprichten en~of in werking hebben van een inrichting die nadelige gevolgen voor

het milieu kan veroorzaken. Aangezien bij de fabricage van synthetische drugs van

agressieve chemicaliën gebruik wordt gemaakt en ook het productieproces zelf niet
van risico isontbloot (ontploffingsgevaar! ), is dit wetsartikel derhalve van toepassing.
Overtreding is strafl~aar conform de Wet op de Economische Delicten ( WED) en kan
worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete
van de vijfde categorie. Bij gelegenheid is de Wet Milieubeheer dan ook in relatie tot
de productie van synthetische drugs toegepast.

Om de veiligheid van de omgeving tewaarborgen zijn tevens wettelijke eisen gesteld

aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ( WVGS ).

Onder artikel 1 van de WVGS vallen bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen en
samengeperste gassen, dieook bij de fabricage van synthetische drugsworden gebruikt.

In deWVGS is zowel het vervoeren van gevaarlijke stoffen als het laten staan van zulke
stoffen in ofop een vervoermiddel, strafbaar gesteld ( artikelen 2,4 en 5 WVGS). Ook
hier zijn overtredingen strafbaar conform de WED. Degenen die ten behoeve van de

In 2002 werd overigens wel door de rechter vastgesteld dat een verdachte die via zijn eigen bedrijf

chemicaliën had aangekocht en die vervolgens voorde fabricage van svnthetischedrugs had gebruikt,
toch schuldig was op basis van artikel 2 van de WVMC, op grond van het feit dat hij de meldingsplicht

had ontdoken. KTZIUSD, ~aarversh~g 200?, p. 18.
Unit Synthetische Drugs, h~arversing 1998, p. 47.
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synthetische drugsproductie chemicaliën vervoerden, konden derhalve op basis
daarvan worden vervolgd, bijvoorbeeld ook wanneer afvalchemicaliën in een
vervoermiddel werden achtergelaten.

In relatie tot dumpingen van chemisch afval uit drugslaboratoria kan in theorie
ook Artikel 173 Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. Dit artikel stelt het
opzettelijk en wederechtelijk op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater
brengen van een stof strafbaar. In de praktijk is dat wetsartikel echter niet gebruikt.
De moeilijkheid was het feit dat bewezen moest worden dat gevaar voor de openbare
gezondheid te duchten was geweest, dan wel dat levensgevaar was ontstaan. De xtc-
producenten ontdeden zich doorgaans natuurlijk op afgelegen plaatsen van het
restmateriaal, waarbij geen pottenkijkers aanwezig waren. Ook zijn geen voorbeelden
bekend van situaties waarin toevallige vinders in levensgevaar zijn gekomen,
bijvoorbeeld omdat zij vaten hadden geopend en gevaarlijke stoffen ingeademd. En
ook het gevaar voor de openbare gezondheid was minimaal, aangezien de vervuiling
zich doorgaans beperkte tot de directe omgeving van de dumpplaats.

Van een andere orde, maar eveneens gerelateerd aan het productieproces, is de
Auteurswetgeving. Op xtc-tabletten werden in de onderzochte periode vaak logo's
aangebracht die auteursrechtelijk waren beschermd. Het logo van de autofabrikant
Mitsubishi werd bijvoorbeeld een aantal jaren veelvuldig gebruikt.

Voor de vervolging van xtc-producenten zijn de artikelen 31, 31a en 31b van de
Auteurswetgeving relevant. Opzettelijke inbreuken op het auteursrecht kunnen worden
bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden ofeen geldboete van
de vierde categorie (Art. 31). Wanneer iemand een voorwerp waarmee inbreuk wordt
gemaakt op het auteursrecht openlijk ter verspreiding aanbiedt, het ter verveelvoudi-
ging ofverspreiding voorhanden heefr, invoert, doorvoert ofuitvoert, ofhet bewaart
uit winstbejag, loopt de strafbaarstelling op tot ten hoogste één jaar gevangenisstraf
of een geldboete van de vijfde categorie. Artike1316 stelt echter dat hij `die van het
plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a echter zijn beroep
maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.'

De Auteurswet is onder andere gebruikt voor de vervolging van personen die de
stempels waarmee de logo's in xtc-pillen werden geslagen, hadden vervaardigd of
verhandeld. Dit gebeurde bijvoorbeeld in casus 10. Meer recent is de Auteurswet niet
meer van belang gebleken, aangezien het gebruik van auteursrechtelijk beschermde
logo's op de pillen sterk is afgenomen. Tegenwoordig bedenken de makers zelfeen
figuurtje, of er worden helemaal geen logo's meer aangebracht. In hoeverre de
tenlasteleggingen op basis van de Auteurswet daarmee verband houden is echter niet
bekend.
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4.4.4. WETGEVING MET BETREKKING TOT
CONSUMENTENBESCHERMING

Het laatste onderdeel van het juridisch instrumentarium betreft de wetgeving
met betrekking tot consumentenbescherming. De toepassing daarvan was echter
grotendeels niet succesvol, en voor een deel zelfs niet verder gekomen dan de
`tekentafel.'

Om te beginnen is het artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht in een aantal

gevallen ten laste gelegd. Dat artikel heeft betrekking op het aanbieden, afleveren of

uitdelen van waren waarvan de betrokkene weet dat voor het leven of de gezondheid

schadelijk zijn, en dat bovendien verzwijgt. Dit wetsartikel is eind jaren negentig met

succes gebruikt om verdachten te vervolgen die atropine hadden verwerkt in xtc-pillen,

waardoor een aantal jongeren onwel was geworden.'"" Daarnaast is geprobeerd de

aanbieders van designerdrt~gs op basis van artikel 174 Sr. te vervolgen. In zekere zin

was dat een noodgreep, omdat deze stoffen (nog) niet in de Opiumwet waren

opgenomen. Een van de zaken waarin dat gebeurde is in casus 4 beschreven. Daarbij

ging het om de aflevering van een partij 4-MTA tabletten. Op 26 november 1999

veroordeelde de rechtbank van Amsterdam een verdachte, op basis van artikel 174

Sr., tot 12 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 11.400 euro (25.000

gulden ).'~' In hoger beroep oordeelde het hofechter dat geen sprake was geweest van

schadelijkheid zoals bedoeld in artikel 174 Sr.'~' In 2003 bevestigde de Hoge Raad dat

oordeeL'"` Bovendien moest in de optiek van de Hoge Raad ook worden bewezen dat

de aanbieder het schadelijke karakter bewust had verzwegen, en dat was niet gebeurd.

In relatie tot de fabricage van synthetische drugs isvoorts de Wet op de Geneesmid-
delenvoorziening overwogen. In de artikelen 2 en 3 van deze wet wordt gesteld dat
een farmaceutisch preparaat slechts mag worden vervaardigd door iemand diebevoegd

is tot uitoefening van de artsenijbereidkunst. Uiteraard voldeden de meeste producen-

ten van synthetische drugs daar niet aan, hoewel er uitzonderingen waren.'~~ Ook
de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening bood in de praktijk echter weinig
mogelijkheden voor vervolging. De desbetreffende wet leverde slechts overtredingen
op, die ten hoogste met zes maanden hechtenis kunnen worden bestraft (artikel 32).

-oo NRC Handelsblad, LVetsnrtikel voor dr~~gs `afgestofr', U april 1998.
Unit Synthetische Drugs, Jnnrversing 1999, p. 9.
Unit Synthetische Drugs, Jnnrverslag 2000, p. 6.
NJ 20031623 en L1N:AFOï32, 18 maart 2003. 4-MTA is overigens in februari 2000 toegevoegd aan
Lijst 1 van de Opiunnvet.
In tenminste twee onderzochte dossiers was de laborant een afgestudeerd apotheker, die dus volgens
de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening bevoegd was tot het bereiden van farmaceutische
producten.
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Op basis van deze wet kunnen dus ook geen bijzondere opsporingsbevoegdheden
worden ingezet.'"'

Ook de Warenwet bood enkele theoretische toepassingsmogelijkheden bij de
bestrijding van de handel in synthetische drugs. Artikel 18a van de Warenwet bepaalt
onder meer dat het verboden is waren, niet zijnde eet en drinkwaren, te verhandelen
die bijzondere gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de
mens. Dit delict kan worden bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden of
een geldboete van de vierde categorie. Ook van deze mogelijkheid is in de praktijk,
voor zover bekend, geen gebruik gemaakt.

Op basis van de deze paragraaf kan worden gecondudeerd dat de Opiumwet,
alsmede de WVMC en Artikel 140 Sr., verreweg de belangrijkste onderdelen van het
juridische instrumentarium voor de bestrijding van xtc-productie en -handel hebben
gevormd. Meer incidenteel zijn daarnaast de Wet Milieubeheer, de WVGS en de
Auteurswet voor de vervolging van producenten van synthetische drugs gebruikt.
Bovendien kan worden vastgesteld dat juridische instrumentarium tussen 1996 en 2004
geen wezenlijke veranderingen meer heeft ondergaan. De WVMC, die wel als een
wezenlijke toevoeging kan worden gezien, werd immers reeds in 1995 van kracht In
het voornoemde tijdvak beperkten de relevante aanpassingen zich tot het opnemen
van (enkele) nieuwe rlesi~nerdrugs in de lijst I van de Opiumwet.

4.5. BESLUIT

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de opsporing van de zware en georganiseer-
de criminaliteit in het algemeen, en van xtc-productie en -handel in het bijzonder,
beschreven. In hoofdstuk 3 werd vastgesteld dat het instrumentarium van de overheid
primair is toegesneden op het beëindigen van criminele bedrijfsprocessen. Het
criminele netwerken de proceskanten van de criminelesamenwerking kunnen slechts
indirect worden gehinderd.

De overheid kan de opsporing van complexe illegale activiteiten, oftewel vormen
van zware ofgeorganiseerde criminaliteit, hoofdzakelijk opdrie manieren intensiveren.
Om te beginnen kunnen meer menskracht en middelen worden ingezet om een
bepaald misdaadprobleem te beteugelen. In de tweede plaats kan het strafrecht worden
aangepast. En tot slot kunnen de tools van de opsporing, de methoden en technieken,
worden verbeterd of uitgebreid.

Uit dit hoofdstuk volgt dat er, in het tijdvak van 1996 tot en met 2004, op deze drie
punten zowel met betrekking tot de opsporing van de georganiseerde misdaad in het

Inmiddels is daarin, omdat de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening onder de WED is gebracht,
overigens verandering gekomen.
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algemeen, als van xtc-productie en -handel in het bijzonder, uiteenlopende ontwikke-
lingen aan de orde zijn geweest. Navolgend worden die samengevat.

1) Merukracht en rniddelen

De opsporing van specifieke criminaliteitsproblemen kan om te beginnen worden

uitgebreid door middel van de inzet van meer menskracht en middelen. Dit kan
enerzijds in de vorm van een netto-uitbreiding gebeuren en anderzijds door het

verschuiven van beleidsmatige prioriteiten. In relatie tot de bestrijding van xtc-

productie en -handel zijn tussen 1996 en 2004 beide paden gevolgd.
De netto-opsporingscapaciteit voor de bestrijding van de synthetische drugscrimi-

naliteit is in twee fasen uitgebreid. Om te beginnen werd in 1997 de USD gevormd,

met een personele sterkte van 46,1 fte. Tot een tweede, en meer substantiële personele
uitbreidingwerd in 2001 besloten. De USD kreeg er nog eens 15 fre bij, en werden vijf
xtc-teams gevormd met in totaal 84 fte."'~ De KMAR en de douane ontvingen een
uitbreidingvan 10 fte, respectievelijk 18 fte, specifiek voor controles op de luchthaven
Schiphol."" Bovendien werd in 2001 ook besloten dat het KTZalleen nog opsporings-

onderzoeken zou doen naar synthetische drugscriminaliteit. De 77,2 fte die het team

op dat moment omvatte kwam daarmee volledig ter beschikking. Eventuele netto-

uitbreidingen van de capaciteit voor de opsporing van xtc-productie en -handel bij

de politieregio's, of bij de BOD'en, konden helaas niet worden gereconstrueerd."'x
Er kan zonder meer worden geconcludeerd dat dit voor Nederlandse begrippen

substantiële uitbreidingen zijn geweest. Echter, alleen de USD heefr zich ook langdurig

specifiek met xtc-productie en -handel kunnen bezighouden. Een belangrijk deel van

de `geoormerkte' personeelsuitbreiding die in 2002 werd doorgevoerd kreeg nauwelijks
meer dan een jaar later, na de oprichting van de NR, alweer een algemene bestemming.

De xtc-teams verdwenen weer van het toneel en de kennis- en expertisefunctie die de

USD had vervuld werd ( tijdelijk) afgebouwd. En hoewel de opsporing van synthetische

drugs wel het aandachtveld bleef moest de Unit Zuid zich ook met andere urgente

onderwerpen gaan bezighouden. Ook het extra personeel dat aan de KMAR en de

douane op Schiphol was toebedeeld, moest noodgedwongen mede worden ingezet

om te controleren op de (inkomende) smokkel van cocaïne.
De intensiteit van de opsporing kan ook worden verhoogd door meer prioriteit

te geven aan een specitiek criminaliteitsprobleem. De opsporingsprioriteiten werden

in Nederland in het onderzochte tijdvak op zowel regionaal, bovenregionaal en

landelijk niveau bepaald. Vas vanaf 2003 heeft de landelijke overheid, met de NR,

co:
:ox

R. Ncve, M. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (2005): p. 19.
K. Neve, T4. van Ooyen-Houben, J. Snippe e.a. (200ti): p. 23.
~tet uitzondering van de uitbreiding van de personele sterkte van de ECD, die voor een belangrijk

deel in de USU werd geïncorporeerd. De uitbreiding bedroeg lO 1te, waarvan er 8 bínnen de USD

werden ondergebracht.
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opsporingscapaciteit gecreëerd die zij direct kan aansturen. Voor die tijd was alle
opsporingscapaciteit verdeeld over de politieregio's en de bovenregionale opsporings-
teams en bepaalden de regionale driehoeken uiteindelijk de prioriteiten.

De beleidsmatige prioriteit die vanaf 1997 werd toegekend aan de opsporing van
xtc-productie en -handel, vertaalde zich weliswaar in een toenemend aantal opspo-
ringsonderzoeken, maar het totale volume bleek nog onvoldoende om het probleem
onder controle te krijgen. Vanaf 2000, toen de urgentie nogmaals werd onderstreept
door premier Kok, zou het aantal onderzoeken bij de politieregio's echter zeer snel
stijgen. Dat aantal bleef hoog tot en met 2004, het laatste jaar waarover informatie is
verzameld. De exacte personele inzet die door de politieregio's aan de opsporing van
xtc-productie en -handel is besteed kon helaas niet worden gereconstrueerd.

Hoewel opsporingsonderzoeken in duur en zwaarte sterk kunnen verschillen, zijn
deze cijfers indicatief voor een, met name vanaf 2000, sterk geïntensiveerde opspo-
ringsinspanning. Deze is bovendien ook een aantal jaren op hetzelfde niveau in stand
gehouden.

2) Annpnssingen van het strafrecht

De tweede mogelijkheid om de opsporing te intensiveren is een aanpassing van het
juridische instrumentarium. Met betrekking tot de synthetische drugscriminaliteit kan
worden geconcludeerd dat dit instrumentarium in de periode van 1996 tot en met 2004
in de kern ongewijzigd is gebleven. De belangrijkste aanvulling, in de vorm van de
WVMC, was reeds voordit tijdvak tot stand gebracht De aanpassingen dienog werden
doorgevoerd, hadden betrekking op designerdrugs: chemische verbindingen die, naar
werd verondersteld, een vergelijkbare werking hadden als MDMA. [n de loop der tijd
zijn diverse nieuwe stoffen aan Lijst I van de Opiumwet toegevoegd.

In plaats van uitbreiding van het instrumentarium is in relatie tot xtc-productie
en -handel vooral getracht om het beschikbare areaal van relevante strafwetgeving
in de volle breedte te benutten. Die mogelijkheid werd deels geboden door het
complexe bedrijfsproces dat met de vervaardiging van synthetische drugs gepaard gaat.
Deels zijn echter ook wetsartikelen aangewend, zoals artikel 174 Sr., die voordien
nauwelijks waren toegepast, of niet in de context van de zware misdaad, zoals de
WVGS en de Auteurswet.

3) Opsporingsmethoden en -technieken

Verbeteringen in de methoden en technieken vormen de derde invalshoek waarmee
de opsporing kan worden geïntensiveerd. Bij de opsporing van xtc-productie en
-handel is daarvan op uiteenlopende manieren sprake geweest.

In de eerste plaats hebben de bijzondere opsporingsbevoegdheden aandacht
gekregen. In de BOB-wetgeving zijn deze bevoegdheden wettelijk ingekaderd. Daarbij
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is OVC als nieuwe bevoegdheid toegevoegd. Daar staat tegenover dat de inzet van
(criminele) burgerinfiltranten en de ( ongecontroleerde) doorlevering zo goed als
onmogelijk is gemaakt. In de praktijk blijkt van het totale palet met name het
onderzoek van telecommunicatie en de stelselmatige observatie te worden gebruikt.
Ook OVC werd in de onderzochte periode nog niet op grote schaal toegepast, mede
vanwege organisatorische problemen.

Sinds het begin van de jaren negentig is ook veel aandacht geschonken aan de
methode van t7nancieel rechercheren. Daarvoor zijn bij verschillende gelegenheden
aanvullende wettelijke kaders gecreëerd. De geldstroom krijgt tijdens de tactische
fase van opsporingsonderzoeken echter nog altijd relatief weinig aandacht. En ook
de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is een weerbarstig en vaak
langdurig proces gebleken.

In de tweede plaats kunnen technische verbeteringen deopsporing intensiever en
effectiever maken. Innovaties op dit vlak zijn in de praktijk van groot belang geweest.
Met name de digitale revolutie was in de onderzochte periode cruciaal voor de
opsporing, en zal dat naar verwachting ook in de toekomst blijven. Hierdoor zijn
vooral de mogelijkheden van de reeds gangbare methoden van informatieverzameling,
met name de telefoontap en (statische en dynamische) observatie, wezenlijk
toegenomen. Daarnaast zijn ook technische hulpmiddelen voor de observatie, zoals
camera's en GPS-bakens, almaar eenvoudiger toepasbaar. Verder is de data-analyse,
door de digitalisering van allerlei bestanden, vereenvoudigd. En tot slot zijn de
mogelijkheden voor sporenonder-r.oek sterk uitgebreid.

De derde mogelijkheid om de opsporing te verbeteren is de professionalisering
van de recherche. Ook daaraan is in de voorbije jaren veel aandacht besteed.
Stroomlijning van administratieve processen, vergroting van de deskundigheid van
het personeel en niet in de laatste plaats verbetering van de informatiehuishouding,
waren daarvan de wezenlijke elementen. Bovendien heeft de USD een wezenlijke
bijdrage geleverd aan de verbetering van de informatiehuishouding met betrekking
tot synthetische drugs.

Tot slot kunnen aanpassingen in de recherchetactiek gevolgen hebben voor dewijze
waarop criminele bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. De tactische aanpak is in de
onderzochte periodeop een aantal punten gewijzigd. Allereerst werden de langdurige
en omvangrijke opsporingsonderzoeken die in de jaren negentig werden uitgevoerd
met het doel complete criminele samenwerkingsverbanden te ontmantelen, in een
andere vorm gegoten. Dit soort projecten worden thans in meerdere delen verdeeld.

~tianneer de bevindingen uit dit hoofdstuk op een rij worden gezet kan worden
geconcludeerd dat de opsporing van de xtc-productie en -handel met name is
geïntensiveerd door middel van uitbreiding van de menskracht. De hoeveelheid
personeel is enerzijds netto uitgebreid, en anderzijds -r.ijn de opsporingsprioriteiten
op het niveau van de politieregio's meer naar de bestrijding van de synthetische
drugscriminaliteit verschoven.

1 ï6 Inter,entia



4. De opsporing van xu-E~roductie en -handel in Nedertand

De intensiteit van de opsporing van xtc-productie en -handel is in de tweede plaats
vergroot door middel van technische verbeteringen van de gangbare opsporings-
methoden. In meer algemene zin is het rechercheproces, ook in relatie tot synthetische
drugs, geprofessionaliseerd. De USD heeft met name bij de verbetering van de
informatiehuishouding een belangrijke rol gespeeld.

De andere mogelijkheden om de opsporing te intensiveren zijn in mindere mate
van belang geweest, of de effecten ervan zijn moeilijker te duiden. Op het vlak van
opsporingsbevoegdheden en -methoden hebben zich relatief weinig substantiële
veranderingen voorgedaan, vooral omdat `tappen en volgen' verreweg debelangrijkste
methode is gebleven om informatie te verzamelen, niet in de laatste plaats vanwe-
ge de technische vooruitgang waarvan sprake is geweest. Ook het juridisch instrumen-
tarium is in de onderzochte periode niet wezenlijk meer veranderd: weliswaar zijn
diverse designerdrugs aan de Opiumwet toegevoegd, maar die speelden in het geheel
van de synthetische drugsproblematiek altijd een tamelijk ondergeschikte rol. En tot
slot zijn, vanaf de eeuwwisseling, vooral bij de kernteams veranderingen doorgevoerd
in de tactische aanpak van het opsporingsonderzoek. Ofde opsporing daarmee ook
is geïntensiveerd valt zonder nader onderzoek echter niet met zekerheid vast te stellen.

Met deze bevindingen wordt de analyse van de kaders voor de opsporing afgesloten.
In de twee volgende hoofdstukken wordt de aandacht gericht op het functioneren van
de criminele samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 5 komt allereerst het `xtc-
netwerk' aan de orde, en de wijze waarop de criminele samenwerking daarbinnen tot
stand is gekomen. In hoofdstuk 6 staat de concrete uitvoering van het criminele
bedrijfsproces centraal. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen hoe de uitvoering
daarvan, onder invloed van de opsporing, is aangepast.
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5. HET CRIMINELE NETWERK EN
CRIMINELE SAMENWERKING

5.1. INLEIDING

Een goed functionerend crimineel netwerk is essentieel voor de totstandkoming van
criminele samenwerking. Binnen het netwerk moeten immers de kennis en vaardighe-
den aanwezig zijn om criminele bedrijfsprocessen te kunnen uitvoeren, en moet de
informatie kunnen worden uitgewisseld die noodzakelijk is om tot criminele
samenwerking te kunnen komen. In dit hoofdstuk komt ten eerste het criminele
netwerk, met betrekking tot xtc-productie en -handel, aan de orde. In de tweede plaats
zal worden ingegaan op de organisatie van de criminele samenwerking.

In paragraaf 5.2 staat het functioneren van het xtc-netwerk centraal. Hier wordt
ingegaan op de vragen hoe de nieuwe relaties in dat netwerk praktisch tot stand
komen, hoe bestendig de netwerkbindingen zijn, en hoe rijk het xtc-netwerk aan
bindingen is.

In paragraaf 5.3 komt de vraag aan de orde hoe de daadwerkelijke criminele
samenwerking met betrekking tot xtc-productie en -handel tot stand is gekomen. Hier
wordt enerzijds nader ingegaan op de vorming van de `handelsrelaties' tussen
organisatoren, en anderzijds op de totstandkoming van de 'arbeidsrelaties' tussen
organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners.

In paragraaf 5.4 wordt de organisatie van de uitvoering van xtc-productie en
-handel besproken. De vraag is hier hoe deze organisatieprincipes in depraktijk werden
toegepast, en welke gevolgen dit voor de structuur van de criminele samenwerkings-
verbanden heeft gehad.

5.2. HET XTC-NETWERK

5.2.1. MENSKRACHT IN HET XTC-NETWERK

Het xtc-netwerk kan, in lijn met de in deze studie ontwikkelde definitie van een
crimineel netwerk, worden gezien als het bestand van personen dat bereid en in staat
is om te participeren in xtc-productie en -handel. Vanwege de complexiteit van het
bedrijfsproces vergt dit personen met uiteenlopende kennis en vaardigheden. In deze
paragraaf zal nader worden ingegaan op hun achtergrond, zoals die in de onderzochte
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zaakdossiers is aangetroffen. Navolgend worden de achtergronden van de organisato-
ren, financiers, hulpkrachten, dienstverleners en tussenpersonen beschreven, in relatie
tot xtc-productie en -handel.

1) Organisatorert

Organisatoren zijn de feitelijke `misdaadondernemers' en in die hoedanigheid de
initiatiefnemers van criminele bedrijfsprocessen. Afhankelijk van hun ambitieniveau
en contactennetwerk kunnen zij zich met één of ineerdere logistieke onderdelen van
het bedrijfsproces bezighouden. In de regel sturen zij de uitvoering van meerdere fasen
van het criminele bedrijfsproces aan.

In de onderzochte dossiers was de gemiddelde leeftijd van de organisatoren, op

het moment dat het opsporingsonderzoek werd gestart, 36 jaar. In de rol van
organisator werden geen vrouwen aangetroffen.'~y Wanneer de `criminele carrières'
van de organisatoren in ogenschouw worden genomen, blijkt dat zij gemiddeld op
25 à 30-jarige leeftijd waren gestart met het zelfstandig opzetten van criminele
projecten. 7ij bleken, al dan niet onderbroken door periodes in detentie, hun
activiteiten langdurig voort te zetten. In de onderzochte dossiers konden regelmatig
organisatoren van vijftig jaar en ouder worden aangetroffen. De oudste was 58 jaar
toen het opsporingsonderzoek tegen hem werd begonnen. De criminele carrières
bestreken derhalve een groot deel van het arbeidszame leven. Ook degenen die,

afgaande althansop hun vermoedelijke verdiensten, gemakkelijk hadden kunnen gaan
rentenieren, deden dat in de praktijk zelden. Geïnterviewde rechercheurs opperden
dat succesvolle organisatoren zich moeilijk aan het criminele netwerk konden
onttrekken, omdat ze vanwege hun contacten telkens weer door potentiële zakenpart-
ners werden benaderd. Ook zouden zij de opwinding niet kunnen missen.

In de onderzochte zaakdossiers had ongeveer tweederde deel van de organisatoren

de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast was ongeveer vijftien procent van Israëlische

en vijfprocent van E3elgische herkomst. Onder de Israëli's bevonden zich ook personen

van Georgische of Marokkaanse atkomst die naar Nederland waren geëmigreerd en

inmiddels een dubbele nationaliteit hadden verworven."" Van de organisatoren met

de Nederlandse nationaliteit was ongeveer een kwart opgegroeid enlof nog altijd

woonachtig op een woonwagenkamp.

sio

Waarmee uiteraard niet is gezegd dat vrouwelijkc organisatoren niet voorkomen. Bijvoorbeeld in
mensenhandcl of -smokkelzaken is het niet ongebruikelijk dat vrouwen dic rol spelen.
'l.ij ziin in Israël geboren of hebben daar gewoond. M. Amir (1996) beschrijft hoe de Georgiërs in
de jaren zeventig vanuit de toenmalige Sovjet-Unie naar Israël kwamen, en daar in suhstantiële mate
in de criminaliteit belandden. Het ging op dat moment om een gemarginaliseerde bevolkingsgroep
waarvan de kenmerken die Amir besihrijtt sterk doen denken aan onzr 'kampers.' Als gevolg van
zware opsporingsdnik nam een deel van hen de wijk naar het buitenland. V"oor lsraëlische immigrés
vanuit Arabische landen geldt een vergeliikbaar verhaaL "Lie ook de opmerkingen ter zake in: C.
Fijnaut en F. Bovenkerk (1996), p. 43.
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In de onderzochte dossiers liep een scheidslijn tussen organisatoren die zich
bezighielden met productie van xtc en misdaadondernemers die de handel voor hun
rekening namen. De fabricage was in de onderzochte periode een vrijwel volledig
Nederlandse aangelegenheid. Daarnaast konden enkele Belgen en Chinezen worden
aangetroffen.

De internationale handel in xtc wasdaarentegen het werkterrein van een gemêleerd
gezelschap. Hier bezat slechts ongeveer de helft van de organisatoren de Nederlandse
nationaliteit. Ruim een kwart van de handelaars was Israëlisch onderdaan. Andere
organisatoren hadden de Kroatische, Duitse, Oostenrijkse, Italiaanse of llominicaanse
nationaliteit. Tussen 1998 en 2002 waren met name Israëlische handelaars prominent
in de zaakdossiers aanwezig. Zij verzorgden een belangrijk deel van de export naar de
Verenigde Staten en Australië. In de periode van 2002 tot en met 2004 bleek hun rol
echter grotendeels uitgespeeld.~" Met name Chinese organisatoren en, in mindere
mate, Dominicanen, namen in die jaren de export naar de Verenigde Staten over.
Binnen Europa waren de handelaars afkomstig uit de uiteenlopende bestemmingslan-
den, of zorgden de Nederlanders zelf voor de uitvoer van de xtc-pillen.

In het Herkenningsdienstsysteem (HKS) zijn deantecedenten van de organisatoren
nagegaan. Daaruit bleek dat zij gemiddeld op 18-jarige leeftijd hun eerste delict
pleegden. Diverse spilfiguren werden echter al op twaalf- totvijftienjarige leeftijd voor
de eerste keer schuldig bevonden aan een strafUaar feit. Een diefstal was meestal het
eerste delict, namelijk in ongeveer de helft van de gevallen. Een derde deel van de
organisatoren begon met een mishandeling of een vernieling.

De organisatoren bleken geen `veelplegers' die tientallen strafbare feiten per jaar
pleegden. Toch kwamen zij in de loop der jaren regelmatig met de politie in aanraking.
HKS vermeldde, met inbegrip van de Opiumwetdelicten en gerelateerde feiten waar
zij ten gevolge van de grootschalige opsporingsonderzoeken van werden beschuldigd,
een gemiddelde van 13 delicten per organisator."' De organisatoren gaven met name
blijk van een gewelddadig karakter. Dat uitte zich regelmatig ook in huiselijk geweld.
En de geweldsdelicten bleken bovendien vaak gepaard te gaan met diefstallen of rijden
onder invloed.'"

Daarnaast kwam uit de antecedenten een tweede karakterprofiel naar voren,
waarbij onbetrouwbaarheid de hoofdrol speelde. Deze organisatoren waren met name
bij uiteenlopende fraudedelicten en heling betrokken, maar zij maakten zich echter
niet of nauwelijks schuldig aan geweldsdelicten.

,i.

Zie ook: Korps Landelijke Volitiediensten, Dienst Nationale Recherche, Crimincilitcitsbeelda~utlyse
syrtthetische drtegs 2002-2004: p. 91.
Dat getal is uiteraard indiiatief, omdat de leeftijd van de persoon en de lengte van de criminele
carrière daarbiÍ een rol speelt.
Ook H. Moerland en F. Boerman (1999) stelden vast dat de `leiders'van criminelesamenwerkingsver-
banden vaak 'opvliegend, agressief, gewelddadig, overheersend, dominant, autoritair en asociaal'
zijn (p. 112).
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2) Financiers

De tweede rol binnen het criminele netwerk is die van financier. Financiers zorgen
in theorie voor (een deel van het) investeringsgeld voor de illegale activiteiten, zonder
daaraan zelf deel te nemen. In de onderzochte dossiers konden betrekkelijk weinig

details over hun rol worden aangetroffen. De aangehouden verdachten hadden er

immers geen belang bij om in verhoren openheid over tinanciële zaken te geven,
vanwege het risico op ontneming. Ook via de telefoon werd meestal niet over

investeringsmiddelen gesproken. Uitzonderingen daarop waren buitenlandse
organisatoren die in Nederland xtc kwamen aankopen, en die soms telefonisch met
financiers overleg voerden over geldbedragen die moesten worden overgezonden of
-gebracht. De achtergrond van deze telefonische contactpersonen bleefverder duister.
Ook in die gevallen werd meestal alleen over geld gepraat wanneer er problemen

waren. Financiers kwamen bijvoorbeeld niet of te langzaam over de brug, waardoor

handelstransacties in het honderd dreigden te lopen.
In de onderzochte zaken bleek de behoefte aan externe financiering relatief klein.

De organisatoren beschikten kennelijk zelf over het benodigde investeringskapitaal,
of hadden reeds productiemiddelen beschikbaar. In andere gevallen werd `klein'
begonnen, waarna de opbrengsten in steeds grotere criminele projecten werden
gestoken. Zo begon men in casus 5 met de import van één vat BMK uit China, om
vervolgens de winst te gebruiken om een grotere zending te financieren. In deze zaak

werden bovendien onderhandelingen met investeerders gevoerd-er waren kennelijk
zelfs plannen om een eigen fabriek voor chemicaliën op te zetten in China - maar die

liepen op niets uit.
Vooral `ambitieuze starters', die de zaken direct grootschalig wilden aanpakken,

moesten noodgedwongen gebruikmaken van financiers. Ook werden in die gevallen

zaken regelmatig in natura gefinancierd. Dit bijvoorbeeld in de vorm van partijen
verdovende middelen die pas zouden worden betaald als het geld van een buitenlandse
afnemer was ontvangen. Deze beginnende organisatoren I iepen verreweg de grootste
risico's. Zij beschikten immers niet over de middelen om de schuldeisers schadeloos

te stellen als er iets misging. In één van de onderzochte zaken probeerde een hulpkracht

snel op te klimmen, door op de pof een verdovende middelentransport naar Spanje

te organiseren. Hij werd dan ook prompt `geript' door de transporteur, en eindigde

met een forse schuld.
Echte beginners kwamen echter weinig voor in de dossiers. De starters bleken vaker

de zonen van gereputeerde organisatoren, die op die manier het `vak' mochten leren.
Vader fourneerde het geld, en legde zo nodig zijn gewicht in de schaal als zijn zoon

in de problemen kwam. In twee onderzochte zaken mocht de zoon bijvoorbeeld
zelfstandig een smokkeltransport organiseren, waarbij vader op de achtergrond bleef.

De organisatoren die deel uitmaakten van Israëlische ofChinese diasporanetwerken

konden tevens een beroep doen op informele financieringssystemen, wanneer dat
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nodig was voor de aankoop van xtc-pillen. Bij de [sraëli's gebeurde dat soms via een

informeel netwerk van tussenpersonen, waarbij de daadwerkelijke investeerders

anoniem bleven.'" Dit systeem functioneerde uitermate snel: in elke Europese

hoofdstad bevond zich wel een contactpersoon, en het geld kon met enkele telefoontjes

worden geregeld. Het tinancieringssysteem werd in hoofdzaak voor legale internationa-

le handelstransacties gebruikt, maar het kon dus ook eenvoudig voor criminele

activiteiten worden benut.
In één van de opsporingsonderzoeken kwam naar voren dat binnen Chinese

emigrantengemeenschappen een informeel financieringssysteem werd gebruikt met

de naam biaoht~i. Daarbij worden periodieke vergaderingen belegd, waar de deelnemers

geld in specifieke ondernemingen kunnen inleggen. Ook dat systeem werd soms

gebruikt om investeringskapitaal voor illegale doeleinden te verkrijgen.

Het grote voordeel van deze systemen was de betrouwbaarheid. De criminele

investeerder hoefde voor het kapitaal immers geen beroep te doen op leden van het

criminele netwerk, die zich in de praktijk als gauw als loan-shnrks opstelden.

3) Hulpkrachtert

Hulpkrachten zijn personen die tegen een voorafafgesproken vergoeding werkzaamhe-

den in criminele bedrijfsprocessen verrichten. Hulpkrachten kunnen bijvoorbeeld

zorgen voor de aankoop en het transport van legale grondstoffen en apparatuur, voor

het vervoer van illegale goederen of geld, voor de inrichting van productieplaatsen,

voor het prepareren van smokkelwaar, enz.
In de onderzochte dossiers was de gemiddelde ]eeftijd van de hulpkrachten

37 jaar en derhalve vergelijkbaar met die van de organisatoren. De spreiding van de

leeftijden bleek echter groter. De jongste hulpkrachten in de onderzochte dossiers

waren slechts 17 jaar oud, terwijl er aan de andere kant ook diverse zestigers konden

worden aangetroffen.
De hulpkrachten waren voor 95 procent mannen. De vrouwen speelden bijvoor-

beeld de rol van koerier van geld of illegale goederen. Daarnaast schakelden de

organisatoren vaak hun vrouw ofvriendin in voor de minder risicovolle activiteiten,

zoals het overbrengen van berichten of het optreden als chauffeur.

In de onderzochte dossiers had driekwart van de hulpkrachten de Nederlandse

nationaliteit. Daarnaast konden uiteenlopende nationaliteiten worden aangetroffen,

-r.oals Belgen, Britten, Israëli's, Italianen, Kroaten, Polen en Spanjaarden. Etnisch bleek

in relatie tot xtc-productie en -handel verreweg het grootste deel van de hulpkrachten

van autochtoon-Nederlandse aflcomst. Meer incidenteel waren de hulpkrachten van

Molukse, Marokkaanse, Surinaamse of Israëlische herkomst.

Interview met een voormalig mcdewerker van de USD.
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In hoofdstuk 2 werd reeds verondersteld dat beschikbaarheid een belangrijke
`functie-eis' zou zijn voor een hulpkracht. In de onderzochte dossiers bleken zij
inderdaad maar in een beperkt aantal gevallen een betaalde baan of een eigen bedrijf
te hebben. De hulpkrachten leefden vaak van een uitkering, ze scharrelden wat in het
ambulante handelscircuit, ofze dreven, naast hun werkzaamheden voor de organisa-
tor, zelf kleinschalige illegale handeltjes in drugs, sigaretten of in andere illegale waren.
Anderen pleegden bijvoorbeeld ook diefstallen of inbraken. Het basisinkomen van
het gezin werd meestal door de vrouwen ingebracht, middels een part-time baan. Er
waren echter ook hulpkrachten die een zodanige vaste rol in het criminele samenwer-
kingsverband vervulden dat ze er goed van konden leven. In de dossiers konden in
hoofdzaak vier typen hulpkrachten worden onderscheiden.

Het eerste type, de vertrouwelingen, vervulde een cruciale rol in de onderzochte
criminele samenwerkingsverbanden. Zij werden door de organisatoren doorgaans ook
in grote delen van het criminele bedrijfsproces gekend, met uitzondering van de
geldstroom. Een organisator werkte meestal met slechts enkele vertrouwelingen, die
in de dossiers ook vaak als `bedrijfsleiders' worden aangeduid.

Deze vertrouwde hulpkrachten waren vrijwel altijd generatiegenoten van de
organisator. "Lij kenden elkaar doorgaans al sinds hun jeugdjaren, ofer was sprake van
familiebanden. Één van de organisatoren werkte bijvoorbeeld al jarenlang met een
vast team van vier personen, waaronder zijn broer. In een andere zaak woonde de
vertrouweling op hetzelfde woonwagenkamp als de organisator. Hij trad bij bepaalde
transacties ook op als diens plaatsvervanger. In een derde voorbeeld was sprake van
twee vertrouwelingen. Één van hen regelde de gang van zaken rond het ]aboratorium,
terwijl de ander namens deorganisator de onderhandelingen over de verkoop van een
partij xtc-tabletten voerde.

Het tweede type hulpkracht dat uit de dossiers naar voren komt is de `vaste'
hulpkracht. Zij werden ingeschakeld voor meerdere en uiteenlopende klussen in het
criminele bedrijfsproces, en wisten derhalve ook relatief veel van het reilen en zeilen
van het samenwerkingsverband. De vaste hulpkrachten ontleenden hun positie vooral
aan hun betrouwbaarheid. De relatie was dus zakelijker van karakter dan die tussen
de organisator en zijn vertrouwelingen.

In casus 13 werd een vaste hulpkracht bijvoorbeeld ingeschakeld om goederen
vanuit diverse opslagplaatsen naar een laboratorium te vervoeren, en tevens om de
laboranten en de andere productiemedewerkers op te halen en naar het lab te
vervoeren. In casus 1 S werd een vaste hulpkracht ingezet bij de inrichting van diverse
laboratoria, en kocht hij ook bij uiteenlopende leveranciers de daarvoor noodzakelijke
materialen aan.

Naast de vertrouwelingen en de vaste hulpkrachten, speelden in de derde plaats
de `losse hulpkrachten' een belangrijke rol. Zij werden doorgaans bij slechts één
onderdeel van het criminele bedrijfsproces ingezet. Ze werkten bijvoorbeeld wel mee
in het laboratorium maar namen niet deel aan andere illegale activiteiten. Ook koeriers
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kunnen als losse hulpkrachten worden beschouwd: hun taak was het vervoer van xtc-

pillen ofgeld, maar ze waren verder niet op de hoogte van de details van het criminele

bedrijfsproces.
I n casus 18 verrichte de zoon van één van de vaste hulpkrachten bijvoorbeeld hand-

en spandiensten in een laboratorium. In casus 22 schakelde de vriendin van een

organisator, toen die werd aangehouden, een familielid en één van diens vrienden in

om snel een opslagplaats van chemicaliën te ontruimen. Datzelfde vriendje mocht

enige tijd later als hulpkracht meedoen in een laboratorium. Een andere organisator

zette een aan lager wal geraakte ex-politieman in om te helpen bij de overdracht van

een partij verdovende middelen. In casus 8 werd een losse hulpkracht gebruikt om

een laboratorium mee af te breken en naar een nieuwe lokatie te vervoeren.

De vierdeen laatste categorie hulpkrachten werd louter ingeschakeld uit oogpunt

van afscherming. Voorde uitvoering van het criminele bedrijfsproces was hun bijdrage

strikt genomen niet noodzakelijk. Hun naam werd bijvoorbeeld, al dan niet met hun

eigen medeweten, gebruikt om voertuigen of opstallen te huren. Deze `katvangers'

handelden doorgaans uit geldnood. Zij verloren bijvoorbeeld (zogenaamd) identiteits-

bewijzen die vervolgens, met een andere foto, valselijk door leden van de criminele

samenwerkingsverbanden werden gebruikt. De katvangers waren vaak verslaafden

aan verdovende middelen, of personen met een zwakke psychische gezondheid, zo

kan uit de dossiers worden opgemaakt.

4) Dienstverleners

Dienstverleners zijn leden van het criminele netwerk die zich specialiseren in één

specifiek onderdeel van een illegale activiteit. "Lij bedienen dan ook regelmatig

meerdere organisatoren. In relatie tot xtc-productie en -handel zijn, vanwege de

complexiteit van het bedrijfsproces, uiteenlopende specialisten nodig. Dat geldt

bijvoorbeeld voor de toelevering van bepaalde goederen ofproductiemiddelen ofvoor

de uitvoering van het productieproces zelf. Naast specialismen die specifiek zijn voor

xtc-productie of -handel, komen ook allerlei dienstverleners voor die activiteiten

verrichten die in allerlei soorten criminele bedrijfsprocessen kunnen worden benut.

Voorbeelden zijn vervalsers van identiteitspapieren, ofdienstverleners die zich richten

op het organiseren van smokkeltransporten.
In de onderzochte zaakdossiers kwamen veel dienstverleners maar kortstondig in

beeld, omdat hun bijdrage slechts een eenmalige transactie vergde. Zo doken bepaalde

personen bijvoorbeeld op rondom de aankoop van een illegaal vuurwapen. Vooral

de dienstverleners waarmee de organisatoren meer bestendige zakelijke relaties

onderhielden, kwamen prominenter in beeld. Daarop heeft de navolgende beschrijving

dan ook vooral betrekking. Het betrof achtereenvolgens de leveranciers van legale

grondstoffen en apparatuur, de leveranciers van speciale productiemiddelen, de

laboranten, de transporteurs, de tinanciële dienstverleners en dienstverleners
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die bijdragen leverden aan de verhulling van de identiteit van de leden van het
criminele samenwerkingsverband.

Leveranciers van legale grondstoffen en apparatuur speelden bij de productie van
xtc vaak een cruciale rol. In de onderzochte dossiers bleken de legaal verkrijgbare
apparatuur en grondstoffen zonder uitzondering door reguliere bedrijven te worden
geleverd, met name in Nederland, België en Duitsland. In Nederland is de toelevering
van grondstoffen en apparatuur strafbaar als een voorbereidingshandeling, op
basis artikel l0a van de Opiumwet. België en Duitsland kenden in de onderzochte
periode echter geen vergelijkbaar wetsartikel."s

In Nederland bleken, als gevolg hiervan, veelal kleine bedrijven zich aan het leveren
van goederen aan xtc-producenten schuldig te maken. In casus 11 was sprake van een
eenmanszaak, en in casus 10 ging het om een bedrijfje waar slechts drie personen
werkten: de hoofdverdachte, een compagnon en één medewerker. In casus 10 speelde
ookeen ander bedrijfje een rol, waar stempels werden gemaakt om logo's in xtc-pillen
te kunnen aanbrengen, en waar tevens tabletteermachines werden verkocht en
onderhouden ofgerepareerd. Deze firma had een vijftal personeelsleden in vaste dienst,
die overigens onkundig van de illegale activiteiten werden gehouden (maar die
uiteraard wel vermoedens hadden). In casus 4 had de hoofdverdachte een bedrijf
waar zelfs een tiental personen in dienst waren. De firma handelde niet alleen in
chemicaliën, maar verkocht en onderhield ook tabletteermachines. En bovendien werd
in de bedrijfsopstallen met de fabricage van designerdrugs geëxperimenteerd.

Een tweede groep belangrijke dienstverleners met betrekking tot de xtc-productie
waren de leveranciers van de illegale grondstoffen. De meest gebruikte precursor voor
de fabricage van xtc is PMK. China vormde daarvoor het belangrijkste bronland. In
de onderzochte dossiers bleken bij de import van PMK vooral personen van Chinese
aflcomst een cruciale rol te spelen. Dit was zeer nadrukkelijk het geval in casus 27.
Wanneer de grondstoffen eenmaal in Nederland waren gearriveerd, traden organisato-
ren uit de woonwagenwereld veelvuldig op als tussenhandelaren.

Degenen die zich bezighielden met het vervaardigen van speciale hardware, in casu
drukvaten, vormden een derde categorie dienstverleners. Deze vaten zijn op zichzelf
niet illegaal, maar kunnen niet in de reguliere handel worden gekocht. Ze moesten
dus op maat worden gemaakt door personen die over de benodigde vaardigheden,
en ook over het gereedschap beschikten. De bouwvan een reactievat is een nauwkeurig
karweitje, omdat het materiaal en het laswerk tegen een relatief hoge druk bestand
moeten zijn. In de onderzochte dossiers waren deze specialisten Nederlanders van
middelbare leeftijd, met ervaring als machinebankwerker en lasser.

De Nederlandse xtc-producenten maakten veel gebruik van een dienstverlener die
de hoofdrol speelt in casus 10. Ueze facilítator fabriceerde, min of ineer aan de lopende

Soms werden bepaalde goederen uok wel in de detailhandel gekocht. Daaarbij pleegt de leverancier
uiteraard geen stratbare feiten.
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band, kwalitatief goede reactievaten. Die werden, vanaf inedio de jaren negentig tot

zijn aanhouding in 2002, dan ook in tientallen xtc-laboratoria aangetroffen. In de
dossiers konden echter nog diverse andere dienstverleners worden aangetroffen die,
op kleinere schaal, reactievaten en andere onderdelen voor laboratoria maakten, vaak
aan de hand van specificaties van de laborant. Dit gebeurde bijvoorbeeld in casus 24.
En een enkele keer werd het drukvat door de laborant zelfvervaardigd ofaan de eigen
wensen aangepast, bijvoorbeeld in casus 17.

De volgende categorie belangrijke dienstverleners die in relatie tot synthetische

drugs kan worden onderscheiden zijn de laboranten. Zij voerden het syntheseproces

uit en de tablettering. Sommige laboranten deden dit allebei, maar vaker waren deze

beide werkzaamheden van elkaar gescheiden.
In de onderzochte dossiers waren de laboranten allen mannen, met een gemiddelde

leeftijd van 39 jaar. Het overgrote deel (85 procent) was Nederlander. Daarnaast

hadden enkele laboranten de Belgische ofde Chinese nationaliteit. Het laboreren blijkt

vooral een kwestie van ervaringsdeskundigheid: voor zover valt na te gaan waren

slechts enkele laboranten opgeleid als chemicus. De overigen hadden het vak in de

praktijk geleerd, ofbeschikten nauwelijks over kennis ter zake.
Goede laboranten speelden vaak in meerdere opsporingsonderzoeken een rol. Een

goed voorbeeld daarvan was een laborant die reeds in 1992 voor het eerst werd

aangehouden. Dat gebeurde in de zaak Barracuda van de politieregio Brabant Zuid-
Oost. In 2000 werd hij wederom gearresteerd (casus 12). En in 2002 volgde een laatste
aanhouding in het onderzoek metbetrekking tot casus 21. Hij verrichte overigens niet
alleen zelf het syntheseproces, maar gaf ook adviezen aan minder ervaren collega's.

Ook laboranten in casus 19 en casus 24 waren reeds eerder aangehouden en veroor-

deeld, en daarna weer door andere organisatoren gevraagd om een laboratorium mee

op te bouwen of daar werkzaamheden te verrichten.
De kwaliteit van de laboranten bleek in de onderzochte dossiers wisselend. In het

slechtste geval ging het om personen die vanaf een `receptje' werkten, en die niet wisten

wat ze moesten doen wanneer het syntheseproces anders verliep dan verwacht. Dit

kon tot een kwalitatief gebrekkig eindproduct leiden, maar ook tot overkokend en

geruïneerd glaswerk, of zelfs complete ontploffingen.''~ In de meeste gevallen bleek

de laborant echter redelijk goed te weten waarmee hij bezig was. "Van goed kijken leer
je al een hoop", aldus een geïnterviewde gedetineerde die in een laboratoriutn had
meegeholpen met het fabricageproces.''' Toch is de algehele indruk uit de dossiers
dat goede laboranten schaars en dus veelgevraagd waren.

,in Overigens bleven ook ervaren laboranten niet altijd gevrijwaard van problemen. Zo blies een ervaren

laborant enkele jaren geleden nog een laboratorium op, waarschijnlijk omdat hij tijdens het

productíeproces in slaap was gevallen, waarbij hij zelf om het leven kwam. Zie: Korps Landeliike

N~~liti~~diensten, Criminalíteitsbeeld Synthetische Drugs 200?-2004: p. 112-113.

Intcn~ie~~~ NN3.
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Transporteurs vormden een vijfde categorie dienstverleners. Zij specialiseerden
zich in de smokkel van goederen over de landsgrenzen en werkten doorgaans voor
meerdere criminele samenwerkingsverbanden.

Uit de dossiers kwamen om te beginnen transporteurs naar voren die zich met de
smokkel van illegale goederen over de weg bezighielden. Zo'n groep speelde een
belangrijke rol in casus 18. In dit geval stelde de directeur van een transportbedrijfzijn
vrachtwagens ter beschikking voor de smokkel van allerlei illegale goederen, aan wie
daarvoor maar wilde betalen. ln casus 19 regelden twee dienstverleners transporten
van en naar Kroatië. Vanuit dat land werden vuurwapens naar Nederland gesmokkeld,
terwijl verdovende middelen retour gingen. Daarbij gebruikten zij voertuigen dievan
geheime bergruimten waren voorzien.

De smokkeltransporten naar overzeese bestemmingen, zoals de Verenigde Staten
ofAustralië, moesten uiteraard per schip ofper vliegtuig worden uitgevoerd. In casus
25 verzorgde een aparte groep een tijdlang het vervoer van illegale goederen naar de
Verenigde Staten. Deze maakte gebruik van reguliere zendingen van tuinartikelen.

In de zesde plaats schakelden organisatoren financiële dienstverleners in. Hun rol
bleef in de onderzochte dossiers meestal betrekkelijk vaag, omdat zij niet het
belangrijkste doelwit van het tactische opsporingsonderzoek vormden. In casus 25
kwam een familiebedrijfje naar voren dat zich toelegde op het verplaatsen van zwart
geld van Australië naar Europa. Het ging om drie broers die in Australië en Frankrijk
geldwisselkantoren hadden, en die tevens internationale overboekingen verzorgden.
Zij waren, door gebruik te maken van de legale geldstroom, ook in staat om ook
`ondergronds' geld tussen deze landen te versluizen. In casus 13 was de financiële
dienstverlener een Nederlander die zich in Spanje had gevestigd. In een andere casus
maakte de organisator gebruik van een financiële dienstverlener uit de bovenwereld.
Deze informatie leidde tot een separaat opsporingsonderzoek, als gevolg waarvan deze
facilitator zakelijk en privé failliet zou gaan.

Hoewel de beschikbare informatie dus beperkt is, bleken de organisatoren in de
onderzochte gevallen vaak gebruik te maken van financiële dienstverleners van dubieus
allooi, die hun eigen ervaringsdeskundigheid vaak hadden opgedaan in fraudezaken,
en die lang niet altijd betrouwbaar bleken te zijn. Dit kan erop duiden dat het voor
criminele organisatoren niet eenvoudigwas goede financiële dienstverleners te vinden,
zeker in de bovenwereld.

Het laatste type dienstverlener dat uit de dossiers naar voren komt hield zich op
meer professionele wijze bezig met het faciliteren van de afscherming van de identiteit
van leden van criminele samenwerkingsverbanden. In divene zaken, bijvoorbeeld casus
4 en casus 8, reden de leden van de criminele groepen rond in voertuigen van eenzelfde
malatide leasebedrijf. En voordat de mobiele pre-pni~I telefonie op grote schaal zijn
intrede deed, werden ook gsm's met abonnementen regelmatiggeleasedvan telefoon-
winkeltjes. De eigenaren van dit soort bedrijven staan doorgaans met minstens één
been in het criminele netwerk, waardoor de politie minder eenvoudig de feitelijke
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gebruikers van de voertuigen of de telefoons kan achterhalen. Het risico is immers

groot dat een informatievraag bij zo'n bedrijfje direct tot een signaal richting het

criminele samenwerkingsverband leidt.

5.2.2. ONTSTAAN VAN N[EUWE RELATIES IN HET XTC-
NETWERK

Het xtc-netwerk omvatte, zoals uit de voorgaande beschrijving blijkt, personen met

relatief breed geschakeerde kennis en vaardigheden. Binnen dat netwerk diende
echter ook in alle geledingen effectief informatie te kunnen worden uitgewisseld.
In hoofdstuk 2 werd beredeneerd dat de kwaliteit van een crimineel netwerk, ofeen
inhoudelijk segment daarvan, groter is naarmate er gemakkelijker nieuwe informatie-

relaties tot stand kunnen komen, wanneer die relaties bestendiger zijn, en naarmate

de netwerkdichtheid groter is. In de navolgende subparagrafen zullen deze drie

elementen aan de orde komen, te beginnen met het ontstaan van nieuwe relaties in

het xtc-netwerk.
Niettwe informatierelaties moeten in het criminele netwerk persoonlijk worden

gelegd. Dat bleek in de praktijk van het xtc-netwerk zowel via een `sociale lijn' te

gebeuren als via een meer `zakelijke lijn', waarbij tussenpersonen een hoofdrol

speelden.
De `sociale lijn' kwam in de onderzochte zaakdossiers op drie manieren naar voren.

Om te beginnen kwamen nieuwe contacten in het xtc-netwerk tot stand op dezelfde

manier als in de bovenwereld gebruikelijk is. Ook (potentiële) wetsovertreders komen

met elkaar in contact omdat zij regelmatig op dezelfde plaatsen vertoeven, dezelfde

interesses hebben en elkaar sympathiekvinden. Bij gezamenlijke ontspanningsactivitei-

ten was sprake van allerlei uiteenlopende bezigheden en ontmoetingsplaatsen.

Uiteraard speelde het nachtleven met regelmaat een belangrijke rol. In casus 5 kwam

een Nederlander, toen hij als vertegenwoordiger van een Nederlandse firma enkele

maanden in Peking verbleef, in het uitgaanscircuit in contact met een Chinese
misdaadondernemer. Terug in Nederland ontmoette hij, eveneens in een horecagele-

genheid, een criminele organisator die wel geïnteresseerd was in goederen die in China

verkrijgbaar waren, met name in precursorchemicaliën. Daarop bracht de betrokkene

hen met elkaar in contact.
In casus 20 fungeerde een camping in de buurt van Den Bosch als een belangrijke

ontmoetingsplaats, aangezien veel leden van het Zuid-Nederlandse criminele netwerk

aldaar een vaste staanplaats hebben. Ook deorganisator in casus 19, die oorspronkelijk

uit de kop van Noord-Holland aflcomstig was, legde een deel van zijn criminele

contacten op een Belgische camping, net over de grens met Nederland.

In casus 3 was een vriendschapsrelatie de basis voor criminele samenwerking. Die

ontstond tussen de vrouwen van van een criminele organisator en een ander lid van
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het criminele netwerk. Toen later ook de mannen met elkaar kennis hadden gemaakt
haalde de eerstgenoemde de ander over mee te gaan doen met de illegale activiteiten.
In een andere zaak tungeerden een tattooshop en een sportschool als ontmoetingsplaat-
sen waar men elkaar regelmatig tegenkwam. En in nog een ander geval bleek een
illegaal casino een regelmatig trefpunt.

In casus 7 speelden verhuizingen een belangrijke rol bij het totstandkomen van
nieuwe netwerkcontacten. Een Italiaanse kennis van één van de organisatoren keerde
bijvoorbeeld vanuit Nederland terug naar zijn land van herkomst. Vervolgens legde
hij aldaar na korte tijd contacten in het criminele netwerk, waarna een handel in
verdovende middelen op gang kwam. In dezelfde zaak had één van de organisatoren
een Poolse kennis, die in plaats van na een weekendverlof terug te keren naar de
gevangenis, de wijk nam naar Warschau. Vervolgens kwam hij in contact met Poolse
mensenhandelaars die prostituees konden `leveren', en benaderde hij daarop weer zijn
Nederlandse contacten.

De tweede sociale lijn waarlangs nieuwe criminele netwerkcontacten tot stand
kwamen liep via familierelaties. Organisatoren schakelden in de praktijk regelmatig
familieleden in bij illegale activiteiten. Zoals eerder werd beschreven, aarzelden
organisatoren vaak niet hun zonen in de illegale activiteiten te betrekken. Ook zagen
we al dat kinderen van hulpkrachten, en ook hun vrienden, soms min of ineer
automatisch in het criminele netwerk rolden. In andere gevallen benaderden
familieleden van personen die reeds in illegale activiteiten betrokken waren hen zelf
actief inet de vraag mee te mogen doen.

Nieuwe contacten in het xtc-netwerk dienden zich ook met regelmaat aan als
gevolg van nieuwe liefdesrelaties. Vooral de vaste vrienden van vrouwelijke familie-
ofgezinsleden werden gemakkelijk opgenomen. In één casus schakelde de organisator
bijvoorbeeld de vriend van zijn dochter in. Toen de relatie op de klippen was gelopen
werd prompt haar nieuwe vlam in de illegale activiteiten betrokken. Ook bleken diverse
organisatoren aan elkaar gerelateerd door ranonkelsvan familiale betrekkingen. Vooral
vanwege vele echtscheidingen en verbroken en weer hernieuwde relaties, moesten
rechercheurs soms een soort genealogische studie verrichten om deze samenhang te
kutnlen doorgronden.

De derde belangrijke weg waarlangs nieuwe sociale contacten in het xtc-netwerk
ontstonden, waren ontmoetingen in de gevangenis. In casus 7 ontstond bijvoorbeeld
een vriendschappelijke relatie tussen een Nederlandse drugshandelaaren een Duitser
die voor een aantal eenvoudige brandstichtingen `rat.' In casus 8 bouwden twee
drugssmokkelaars in een Spaanse gevangenis een vriendschappelijke relatie op. In casus
21 kon een organisator het in de gevangenis goed vinden met een hulpkracht. Hij gaf
hem dan ook mee dat `wanneer hij ooit werk nodig had hij maar contact moest
opnemen', wat de betrokkene na zijn vríjlating ook deed.

De sociale lijn bleek in de onderzochte dossiers niet de enige manier waarop
nieuwe informatierelaties tot stand kwamen. Van nog groter belang was een meer
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`zakelijke lijn', waarin nieuwe relaties via de bemiddeling van tussenpersonen, als
gevolg van lopende illegale activiteiten, ofna zakelijke afspraken in de gevangenis tot
stand kwamen.

Intermediairen bleken zeer snel nieuwe contacten te kunnen realiseren, op
voorwaarde dat zij zelf reeds met beide `polen' een basale vertrouwensrelatie hadden.
In casus 3 was bijvoorbeeld sprake van een hulpkracht die al een aantal jaren eerder
voor een belangrijke Amsterdamse organisator had gewerkt. Die kon, toen hem
daarom door een Brabantse misdaadondernemer werd verzocht, dat contact direct
weer reactiveren. In casus 7 werd, via een Duitse intermediair, in korte tijd een
informatierelatie tussen de Nederlandse organisator en afnemers van synthetische
drugs in Rusland tot stand gebracht. Hiervoor werd reeds beschreven hoe in casus 8
hulpkrachten die elkaar in de gevangenis hadden ontmoet, als intermediair konden
optreden tussen Nederlandse en Duitse organisatoren, waarna snel een drugslijn tot
stand kon worden gebracht.

In de tweede plaats vloeiden nieuwe zakelijke contacten in het xtc-netwerk vaak
voort uit lopende illegale activiteiten. In casus 18 bijvoorbeeld, hield een groepje uit
Noord-Holland zich bezig met het leveren van de productiemiddelen voor xtc-
laboratoria. Zij kwamen cíaardoor in contact met een Brabantse groep die bij de
inrichting van die productieplaatsen betrokken was. De Noord-Hollanders hadden
op hun beurt weer informatierelaties met Amsterdamse heroïnesmokkelaars die op
zoek waren naar een transporteur. De Brabanders beschikten over een goed contact
met zo'n dienstverlener. Een en ander leidde al snel tot een nieuw crimineel project,
waarbij de Noord-Hollanders met de Brabantse transporteur gingen samenwerken.

Tot slot werden ook regelmatig in de gevangenis zakelijke afspraken gemaakt, dus
zonder dat er op het sociale vlak van speciale banden sprake hoefde te zijn. Geïnter-
viewde politiemensen gaven aan dat gedetineerden elkaar vaak al van reputatie
kennen."" En als dat niet zo is wordt de plaats in de gevangenishiërarchie doorgaans
snel vastgesteld. Slechts de organisatoren maken zakelijke afspraken met elkaar. Kleine
handelaartjes, hulpkrachten, of personen die voor allerlei niet relevante delicten
gedetineerd zijn, -r.oals diefstallen of geweldspleging, komen daarvoor niet in
aanmerking. In casus 22 bleek een nieuw laboratorium bijvoorbeeld het gevolg van
`zakelijk netwerken' in de gevangenis. De verantwoordelijke organisatoren hadden
elkaar ter plaatse ontmoet, en afspraken gemaakt om, na vrijlating, deze gezamenlijke
activiteit te gaan ontplooien.

Op basis van de ~mderz~uhte dossiers kan worden geconcludeerd dat sociale
contacten weli;wa~u de h~t,is ~~unnden ~ an het functioneren van het xtc-netwerk, maar

Bovendien is in de gevangenissen sprakevan een zekere regionaleclustering, omdat de gcdetineerden
vaak in een penitentiaire inrichting worden geplaatst die relatief dicht bij hun woonplaats ligt,
bijvoorbeeld om bezoeken te vergemald:elijken. Daardoor is uiteraard ook de kans groter dat men
elkaar al kent, al is het maar van horen zeggen.
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dat de flexibiliteit en snelheid waarmee nieuwe informatierelaties tot stand werden
gebracht vooral voortvloeide uit de zakelijke lijnen. Hoe meer netwerkcontacten een
organisator had, hoe groter dus ook de kans dat hij via intermediairen werd benaderd
voor nieuwe criminele projecten, en hoe gemakkelijker hij zelfvia tussenpersonen een
beroep kon doen op specifieke hulpbronnen.

5.2.3. BESTENDIGHEID VAN RELATIES IN HET XTC-
NETWERK

De bestendigheid van de informatierelaties valt te beschouwen als het tweede
belangrijke kwaliteitsaspect van het criminele netwerk. Immers, wanneer de ver-
trouwde bindingen die tot stand zijn gebracht voortdurend weer vervagen, komt dat
de slagkracht van het netwerk niet ten goede. Hetzelfde geldt wanneer in korte
perioden steeds grote aantallen leden onvrijwillig uitstromen uit het criminele netwerk.
Welke bevindingen kunnen in dat licht worden gedaan met betrekking tot het
xtc-netwerk?

In de sociologische literatuur wordt in het algemeen een relatief grote dynamiek
in sociale relaties geconstateerd. Na een jaar is een derde deel van de sociale banden
verdwenen en na tien jaar zelfs tweederde tot driekwart. Dit verval kan aan tal van
factoren worden toegeschreven: mensen raken bij elkaar uit beeld als gevolg van
verhuizingen, krijgen andere interesses, vinden elkaar niet meer aardig, enz. Sociologen
nemen aan dat er een onderscheid is tussen harde bindingen enerzijds, en meer
wisselende contacten anderzijds. De meest bestendige bindingen zijn relaties die reeds
tijdens de jeugd tot stand zijn gekomen en familiebanden.

Uit het empirische onderzoek valt op te maken dat deze harde kernen van
bestendige informatierelaties ook in het xtc-netwerk aanwezig waren. In de sociale
verklaringen die door de verdachten tijdens politieverhoren werden afgelegd, en ook
in interviews met gedetineerden, werd regelmatig gewag gemaakt van relaties tussen
organisatoren en hulpkrachten die al tijdens de (vroege) schooljaren waren gevormd,
en die door de jaren heen in stand waren gebleven.''y ln één voorbeeld gaf een
organisator aan dat hij `al vanaf de kleuterschool' een aantal personen in zijn
woonomgeving kende die het criminele pad waren opgegaan. Hij had al die jaren
vriendschappelijke banden met hen onderhouden. Zelf probeerde hij echter een
gewone maatschappelijke carrière op te bouwen. Na enkele jaren besloot hij echter
ook mee te gaan doen met de illegale activiteiten, vooral vanwege de grote materiële
welvaart die zijn vrienden inmiddels hadden weten te bereiken. Zulke bestendige

f?at ~~~i~de o~~erigen~ niet ~e~gen dat ~ii ~x~~ al dic tiid voortdurend in geramenlijke criminele
adiciteiten hetrukken waren.
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bindingen konden ook worden aangetroffen tussen organisatoren en vertrouwde
hulpkrachten.

Familiebanden bleken een tweede bestendige factor in het xtc-netwerk, hoewel
de familiale ontwikkelingen op zichzelf vaak turbulent waren. Deze bindingen, ook
tussen ex-partners, waren vaak uitzonderlijk hecht. Een verbroken liefdesrelatie wilde
bijvoorbeeld absoluut niet zeggen dat daarmee ookde binding in het criminele netwerk
wegviel. Zo schakelden sommige organisatoren hun ex-vrouwen in om auto's op hun
naam te zetten, terwijl zij beiden alweer een nieuwe relatie hadden. In een ander geval
zette een organisator zonder problemen een zoon van zijn ex-vrouw, die uit haar
nieuwe relatie was voortgekomen, als hulpkracht in.

Uit de onderzochte dossiers bleek, zoals in hoofdstuk 2 al werd verondersteld, dat
de relaties in het criminele netwerk, als gevolg van het feit dat er economisch voordeel
aan ontleend kon worden, in het algemeen bijzonder slagvast waren. Wanneer er
eenmaal een informatierelatie was gevormd, en die niet door grove onbetrouwbaarheid
of onderling geweld was verbroken, bleef de binding in principe in stand. Er hoefde
bovendien betrekkelijk weinig moeite te worden gedaan om het contact middels
regelmatige ontmoetingen te onderhouden. Bindingen die langere tijd inactiefwaren
geweest werden eenvoudig weer gereactiveerd wanneer er geld te verdienen viel.
Hoewel de infortnatierelaties in het xtc-netwerk dus niet snel vervaagden, zijn er ook
nog andere factoren die de hechtheid van dat netwerk kunnen beïnvloeden. De leden
kunnen immers ook onvrijwillig hun deeL~ame moeten opgeven.

Die uitstroom kan om tebeginnen definitiefzijn: de leden van het netwerk kunnen
vroegtijdig komen te overlijden, of zich niet langer beschikbaar stellen voor illegale
activiteiten. Diverse personen die in de onderzochte zaakdossiers figureerden kwamen
inderdaad relatiefjong te overlijden, zowel als gevolg van moord als door natuurlijke
oorzaken. Dat aantal - op het moment dat het onderzoek werd afgesloten ging het
voor zover valt na te gaan om een vijftal personen - was echter niet zodanig groot dat
het functioneren van het xtc-netwerk er ernstig door werd gehinderd.

In welke mate de leden van het xtc-netwerk zich op eigen initiatief hebben
`teruggetrokken' valt moeilijk in te schatten. Zoals hiervoor al werd beschreven bleven
organisatoren, voor zover de politie daar zicht op had, vaak tot op relatief hoge leeftijd
actief inet illegale bezigheden. Van rentenieren was meestal geen sprake. Degenen die
over specifieke kennis of vaardigheden beschikten werden bovendien regelmatig
teruggevraagd, ook na een periode in de gevangenis. In één geval werd een laborant
die bij een eerdere aanhouding uitgebreide verklaringen had afgelegd, toch weer
gewoon door een organisator gevraagd.''" Een variant die wel met enige regelmaat kon
worden aangetroffen was dat een lid van het xtc-netwerk zich terugtrok uit de

'"' Na opnieuw te zijn aangehouden hleek hij overigens niet mcer bereid om te verklaren. Hij liet weten
dat hij naar aanleiding van de eerdere zaak nog lange tijd was bedreigd en gepest, nadat hij weer vrij
was gekomen.
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synthetische drugs, om zich op andere vormen van criminaliteit te gaan richten. Zo
bleken diverse organisatoren in de onderzochte zaken zich thans met het georganiseerd
kweken van hennep bezig te houden. Iemand anders bleek te zijn overgestapt op de
diefstal van bouw- en graafmachines, alsmede van personenwagens. Een weer een
andere organisator was zich bezig gaan houden met ladingdiefstallen. Welke redenen
aan deze overstappen ten grondslag lagen kon uiteraard niet worden achterhaald.
Hiermee is dan ook niet gezegd dat zo'n verandering van bezigheden definitief is.

In de tweede plaats kunnen de leden van een crimineel netwerk door de overheid
tijdelijk buiten staat worden gesteld deel te nemen aan illegale activiteiten, vanwege
het feit dat zij gedetineerd zijn. In dat geval kan natuurlijk nog steeds informatie over
potentiële illegale activiteiten worden uitgewisseld, maar met het concretiseren daarvan
zal toch moeten worden gewacht tot men weer op vrije voeten is. Dat geldt in elk geval
voordegenen die uitvoerende werkzaamheden moeten verrichten, zoals hulpkrachten
of laboranten. In theorie kunnen organisatoren echter, wanneer ze op de één ofandere
manier nog over mensen `buiten de deur' beschikken die zij kunnen aansturen, hun
activiteiten ook vanuit de gevangenis voortzetten. Welke effecten hebben de activiteiten
van de overheid in dit opzicht op het xtc-netwerk gehad?

Op basis van openbare rechterlijke uitspraken terzake xtc-productie en -handel,
kan in grote lijnen worden vastgesteld dat aan de organisatoren zowel relatief korte
straffen van omstreeks vier jaar, als zwaardere veroordelingen van zeven tot negen jaar
werden opgelegd. Recent werden enkele spilfiguren, uit casus 14 en casus 25, zelfs tot
een celstraf van meer dan tien jaar veroordeeld. De hulpkrachten werden in de regel
echter slechts tot enkele maanden ofenkele jaren celstrafveroordeeld. De straffen voor
de dienstverleners, althans voor zover daarop zicht kon worden gekregen, wisselden.
De zaaksvoerders van legale bedrijven, die onder de toonbank chemicaliën aan xtc-
producenten hadden geleverd, kwamen er in de regel met betrekkelijk korte vrijheids-
straffen vanaf. Daar stond tegenover dat zij van de Belastingdienst vaak forse
naheffingen tegemoet konden zien, waardoor hun bedrijf op de fles ging en zij vaak
ook persoonlijk failliet raakten. Ue laboranten werden door de rechter verhoudings-
gewijs hard aangepakt: zij kregen al gauw vier tot zes jaar celstraf opgelegd. Hierbij
moet overigens wel in aanmerking worden genomen dat op deze strafmaten, bij goed
gedrag, een automatische korting van dertig procent wordt toegepast. De consequentie
wasdan ook dat de veroordeelde leden van het xtc-netwerk in het algemeen na relatief
korte tijd weer op vrije voeten waren, al was het maar met proefverlof.'-''

Aangezien velen direct na vrijlating weeropnieuw in illegale activiteiten betrokken
raakten, konden in de dossiers legio voorbeelden worden aangetroffen van organisato-
ren, hulpkrachten en dienstverleners die al eens voor vergelijkbare feiten een celstraf
hadden ondergaan, of die nadien nogmaals werden aangehouden en veroordeeld.
In casus 3 en casus 22 speelde zelfs iemand een rol die in de onderzochte periode

5'' 7.ie ook H. lvloerland en F. Boerman ( 1999): p. 109.
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tot drie keer toe werd veroordeeld in verband met synthetische drugs. In casus 4 was
bijvoorbeeld een tweetal personen betrokken die later weer in casus 18 opdoken. En
een organisator die eveneens in de laatstgenoemde zaak naar voren kwam was eerder
al in 1999 veroordeeld terzake synthetische drugs. Toen werkte hij samen met éénvan
de organisatoren die later in casus 22 zou worden aangehouden. Een hulpkracht in
casus 23 was ook in 1995 al aangehouden en veroordeeld terzake synthetische drugs.
De organisator in casus 17 was enkele jaren daarvoor ook al betrokken bij een
laboratorium in Duitsland. En tot slot konden ook de leveranciers van legale
grondstoffen en productiemiddelen, vanwege de relatief korte vrijheidsstraffen die
hen werden opgelegd, hun praktijken soms jarenlang voortzetten. Deze voorbeelden
kunnen naar believen worden aangevuld. Figuur 4 biedt in dat opzicht een nadere
illustratie, zonder overigens te pretenderen volledig te zijn."-'

De conclusie is dan ook dat het xtc-netwerk grosso modo weinig hinder heeft
ondervonden van de celstraffen die aan organisatoren en hulpkrachten werden
opgelegd, tenminste wanneer die kortdurend waren. Van de meer langdurige straffen,
van negen jaar of ineer, die meer recent aan diverse belangrijke organisatoren werden
opgelegd, moet het effect nog worden afgewacht, aangezien deze misdaadondernemers
thans nogaltijd gedetineerd zijn. Opvallend is dat de leveranciers van legale grondstof-
fen en productiemiddelen, die minder vaak tot de harde kern van het criminele
netwerk behoren, wel definitief van het toneel verdwijnen na een veroordeling.

Resumerend kan dus worden vastgesteld dat het xtc-netwerk, in elk geval in de
onderzochte periode, een relatief bestendig karakter had. Uit de informatie die over
de bindingen in het netwerk naar voren kwam, bleek dat deze vaak zeer hecht waren.
Uiteraard moet daarbij worden aangetekend dat er in de dossiers ook veel namen van
bijvoorbeeld hulpkrachten konden worden aangetroffen, die nadien niet meer in de
beschikbare informatiebronnen terugkwamen. Wat er met hen is gebeurd blijft dus
onduidelijk.

De uitstroom uit het criminele netwerk als gevolg van voortijdig overlijden of
vrijwillige terugtrekking bleek eveneens relatief beperkt. En tot slot was ook cie invloed
van celstraffen op het xtc-netwerk relatief beperkt, tenminste in de onderzochte
periode. Veel organisatoren en andere leden van criminele samenwerkingsverbanden
werden in dat tijdsbestek meerdere keren veroordeeld. Zij konden echter toch
betrekkelijk snel hun positie in het criminele netwerk weer innemen.

In de figuur komen enkele casusnamen meerdere keren voor. Dit wordt verklaard door het feit dat
één casus uit meerdere opsporingsonderzoeken kan bestaan. Het gaat in deze gevallen derhalve om
afzonderlijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden. Zie bijlage 2 voor een nadere
becshrijving. Daarnaast bleek uit diverse dossiers dat bepaalde personen reeds (geramenlijk) in andere
opsporingsonderzoeken naar voren waren grkomen. llie zaken zijn verder niet inhoudelijk
bestudeerd, maar wel opgenomen in het schema. "Le zíjn daarin louter als `onderzoek' aangeduid.
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Figuur 4. Samenhang in xtc-netwerk Zuid-Nederland
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5.2.4. DICHTHEID VAN HET XTC-NETWERK

De kwaliteit van het criminele netwerk wordt in de derde plaats bepaald door het
gemak waarmee de leden elkaar als het nodig is `weten te vinden.' Hoe meer schakels
het netwerk bevat, hoe eenvoudiger in principe infonnatierelaties gevormd kunnen
worden. Het is niet eenvoudig de dichtheid van het criminele netwerk empirisch vast
te stellen. De leden van xtc-netwerk zullen immers geen enquêtes over dit onderwerp
invullen, en zich ook niet gewillig laten observeren. In principe zouden netwerkcontac-
ten tot op zekere hoogte, op individueel niveau, kunnen worden vastgesteld aan de
hand van politiegegevens of informatie uit het bevolkingsregister.'" Voor het
onderhavige onderzoek voerde die aanpak echter te ver. In plaats daarvan is dan ook
volstaan met het vaststellen van relaties op het niveau van criminele samenwerkings-
verbanden. Binnen een crimineel samenwerkingsverband staan de deelnemers immers
per definitie, eventueel via een tussenpersoon, met elkaar in contact. In principe hoett
er dus op groepsniveau maar één gemeenschappelijk contact te zijn, om desgewenst
ook op individueel niveau relaties tot stand te kunnen brengen. De inventarisatie heeft
echter de beperking dat alleen contacten kunnen worden vastgesteld wanneer de
betrokkenen deel hebben uitgemaakt van een crimineel samenwerkingsverband dat
ook daadwerkelijk onderwerp van opsporingsonderzoek is geweest. Daarnaast is echter
met functionarissen van de NR Unit-Zuid nagegaan of er tussen bepaalde personen
contacten of familierelaties bestonden. En voorts konden, in incidentele gevallen,
relaties uit persberichten worden afgeleid.''~ Debevindingen zijn eveneens weergege-
ven in figuur4. Dit schema laat zien dat in principe tussen alle onderzochte criminele
samenwerkingsverbanden een directe ofeen indirecte informatierelatiebestond. Geen
van de onderzochte criminele samemverkingsverbanden stond derhalve volledig op
zichzelf. Het xtc-netwerk beschikte dus in theorie inderdaad over het nodige
incasseringsvermogen. In het casusmateriaal konden daarvan diverse voorbeelden
worden aangetroffen.

In casus 1 bijvoorbeeld, werkte een Brabantse leverancier van xtc samen met een
Israëli die zich al een aantal jaren eerder in Amsterdam had gevestigd. De laatste
beschikte over vele contacten in een wereldwijd crimineel netwerk dat vooral
uit (geëmigreerde) Israëli's en Amerikanen van joodse aflcomst bestond. Hij bevond
zich dan ook in een ideale positie om als intermediair voor de verhandeling van xtc
op te treden."; Om de voortgang van die transacties in goede banen te leiden werd,
namens de afnemers, iemand naar Nederland afgevaardigd. Ten gevolge van het

5.1

S~q
[n een recent Zweeds onderzoek is die aanpak toegepasL Zie: Brá (2005).
De Nederlandse media vermelden de namen van (veroordeelde) verdachten niet voluit. Met
betrekking tot veroordeelde verdachten doet het ANY dat echter wel. Deze persberichten kunnen
via het systeem LexislNexis worden geraadpleegd. Ook in de buitenlandse media worden de namen
van veroordeelde verdachten voluit vermeld, dus ook wanneer het Nederlanders betreft.
Overigens stelden rijn contacten hem ook in staat cocaïne uit "Luid-Ainerika te importeren.
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opsporingsonderzoek werden de Nederlandse producent en de Amsterdamse broker
in 1999 aangehouden en tot verhoudingsgewijs lange celstraffen veroordeeld.

De `zaakgelastigde' werd wel aangehouden, maar kennelijk al snel vrijgelaten. Hij
vertrok daarna naar de Verenigde Staten. Reeds korte tijd later bleek dat hij de zaken
van daaruit voortzette. Wederom was een Nederlander van joodse aflcomst aangezocht
als tussenpersoon, om relaties met nieuwe leveranciers van xtc tot stand te brengen.
Deze intermediair zorgde voor contacten met een Brabantse xtc-producent. Uit
Israël werd een nieuwe zaakgelastigde naar Nederland afgevaardigd om de aankopen
te regelen. Het ging daarbij om de broer van degene die eerder dezelfde rol had
gespeeld. In de Verenigde Staten waren hulpkrachten geregeld die het transport van
de pillen moesten verzorgen, en een geldkoerier om de dollars voor de aankoop van
de xtc naar Nederland te vervoeren. Deze gang van zaken werd onderzocht in casus
12. Aan deze nieuwe lijn kon relatief snel een einde worden gemaakt. Een zending xtc-
pillen werd onderschept, en bij toeval werd ook vrijwel direct het laboratorium
gevonden waar de pillen werden geproduceerd.

Ook aan de productiekant waren echter nieuwe contacten tot stand gekomen.
Degene die voor de Brabander een belangrijk deel van de xtc vervaardigde werd in
casus 1 niet aangehouden. Ook hij had nieuwe afnemers gevonden, in de personen
van enkele Israëli's die zijdelings bij casus 1 betrokken waren geweest, en die in het
opsporingsonderzoek eveneens buiten schot waren gebleven. Zij verzonden de pillen

onder andere in schilderijlijsten en meubels naar de Verenigde Staten, Australië en

Spanje. Zowel de producent als de smokkelaars werden in 2001 het onderwerp van

onderzoek in casus 16. Het restant van de Israëlische groepering nam daarop de wijk

naar Spanje. In 2002 zouden ze door de Spaanse politie op de korrel worden genomen.

Deze voorbeelden laten zien dat binnen het cximinele netwerk de schakels die
wegvallen als gevolg van aanhoudingen, binnen bepaalde grenzen, weer kunnen
worden vervangen. Uit de onderzochte dossiers bleek echter ook dat een crimineel
samenwerkingsverband in geen enkel geval in dezelfde samenstelling terugkeerde
wanneer de organisator( en ) en de belangrijkste hulpkrachten en dienstverleners waren
aangehouden en veroordeeld. Er waren dus geen tirrns die de aanhouding en
veroordeling van het gros van de leden wisten te overleven. Slechts de samenwerking
tussen een organisator en zijn vertrouwelingen of familieleden werd, en dan ook nog
niet eens altijd, hernieuwd.

Wanneer daarentegen slechts de meer onbelangrijke leden wegvielen als gevolg
van aanhoudingen, had dat voor het samenwerkingsverband weinig zichtbare
gevolgen. "Lelfs wanneer de organisator slechts voor een korte tijd wegviel konden,
zoals hiervoor al werd beschreven, de illegale activiteiten soms gewoon worden
voortgezet. In één zaak werden de lopende bedrijfsprocessen waargenomen door een
belangrijke hulpkracht In een ander geval zette de broer van een tijdelijk gedetineerde
organisator de zaken voort Hij bracht tijdens regelmatige bezoeken aan degevangenis
verslag uit en haalde tegelijkertijd de nodige instructies op.
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Het gebrek aan duurzaamheid van decritninele samenwerkingsverbanden kan uit

het projectmatige karakter van de relaties worden verklaard. Hun onderlinge band

ging in de context van xtc-productie en -handel niet verder dan de concrete illegale

activiteiten. Er was geen sprake van groepen die ook op een andere wijze verbonden

waren, met uitzondering dusvan de familiebanden en de `harde' vriendschappen, maar

die betroffen in de onderzochte gevallen maar een relatief beperkt deel van het

complete samenwerkingsverband. De band tussen de leden van het criminele

samenwerkingsverband verviel dus op het moment dat de groep werd aangehouden

en veroordeeld.
Als gevolg van de verschillen in de strafmaten, keerden de hulpkrachten in de regel

sneller in het criminele netwerk terug dan de organisatoren. Zij konden het zich, uit

financieel oogpunt, niet veroorloven om een paar jaar duimen te gaan draaien tot de

organisator weer op vrije voeten zou zijn gekomen. Zij gingen dus veelal werken voor

een andere misdaadondernemer. Omgekeerd moest de oorspronkelijke organisator,

na vrijlating, dus meestal weer op zoek naar nieuwe medewerkers. Er was geen sprake

van solide organisaties waarin de leden, na een periode in detentie, sadder and wiser

hun positie weer innamen.
Voor het onderhavige onderzoek is dit een zeer belangrijke bevinding, omdat zoiets

uiteraard ook consequenties heeft voor het lerend vermogen van criminele samenwer-

kingsverbanden. Een organisator die na vrijlating een nieuw verband moet opzetten

met personen waarmee hij (deels) niet eerder nauw heeft samengewerkt, heeft immers

op voorhand het probleem dat niet iedereen over dezelfde afschermingskennis en

-ervaring beschikt. Dit beperkt dus ook de mate waarin criminele samenwerkingsver-

banden van eerdere fouten kunnen leren.

5.3. CRIMINELE SAMENWERKING BIJ XTC-
PRODUCTIE EN -HANDEL

Wanneer in het criminele netwerk informatierelaties tot stand zijn gebracht kunnen

die resulteren in daadwerkelijke criminele samenwerking. In deze paragraaf wordt

nader ingegaan op de vraag hoe deze stap in de praktijk werd gezet. Daarnaast zal de

dynamiek van de samenwerking aan de orde komen. Op beide punten gaat het

enerzijds om de handelsrelaties tussen de organisatoren en anderzijds om de

arbeidsrelaties tussen de organisatoren en de hulpkrachten en dienstverleners.
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5.3.1. REALISATIE VAN CRIMINELE SAMENWERKING

1) Samenwerkingtrrsseriorgcinisatorert

De stap van informatierelaties naar concrete criminele samenwerking tussen
organisatoren was in het xtc-netwerk vaak maar een kleine, zo kan uit de onderzochte
dossiers worden afgeleid.

Via de zakelijke lijnen die in de voorgaande paragraaf werden beschreven, kwam
ook de criminele samenwerking snel tot stand, mits de partijen een basaal vertrouwen
in elkaar hadden. Als de organisatoren elkaar al persoonlijk kenden, en reeds eerder
naar tevredenheid zaken met elkaar hadden gedaan, bleken ook nieuwe criminele
projecten snel realiseerbaar. Dat gold ook in situaties waarin de organisatoren al een
tijdlang niet meer concreet hadden samengewerkt. Zij hoefden in de Nederlandse
context immers geen rekening te houden met de mogelijkheid dat het oude contact
was `gekeerd' doorde politie, aangezien de inzet van criminele burgerint7ltranten niet
is toegestaan.

Ook de contacten die via betrouwbare intermediairen tot stand werden gebracht,
leidden vaak zeer snel tot concrete criminele bedrijfsprocessen. In casus 7 realiseerden
de organisatoren al binnen enkele weken een zending verdovende middelen, nadat
het eerste contact via een tussenpersoon was gelegd. [n casus 18 gebeurde hetzelfde
toen er gedurende een lopend crimineel bedrijfsproces nieuwe contacten tot stand
kwamen, zoals hiervoor werd beschreven.

Bij de contacten die via de sociale lijn werden gevormd, is het beeld echter
wisselend. Soms leidden ook daarbij nieuwe contacten zeer snel tot criminele samen-
werking, soms ging daar meer tijd overheen, en soms bleef het zelfs bij informatie-
uitwisseling.

Wanneer het contact door politie-infiltranten tot stand werd gebracht, bleek de
ontvankelijkheid van de `aangezochte' organisator van groot belang. in de regel
dachten de organisatoren expansief, dus wanneer de zakelijke voorstellen maar
lucratief genoeg oogden - hoewel regelmatig ook leek mee te spelen dat zij dachten
dat de pseudokoper een onervaren jongen was, die gemald.elijk een poot kon worden
uitgedraaid -waren zij vaak bereid orn deze te overwegen. In casus 9legde een politiële
pseudokoper het eerste contact in een horecagelegenheid. A1 na enkele ontmoetingen
kon hij tot een eerste geslaagde transactie komen. De organisator dacht in dit geval
kennelijk niet direct aan de mogelijkheid van een politieactie. Wel probeerde hij door
middel van dreigementen en het rwaaien met een pistool, de nieuwe zakenrelatie in
te peperen dat elke poging tot onbetrouwbaarheid ernstige repercussies zou hebben.
Ook liet hij in een telefoongesprek met een vertrouweling doorschemeren dat hij
de pseudokoper maar `een rare' vond, en dat hij het kenteken van zijn auto wilde
laten natrekken. Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd viel uit het dossier helaas niet
op te maken.
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Het tot stand brengen van een geslaagde pseudokoop was soms echter ook een
langdurig traject. Dat bleek bijvoorbeeld in casus 20, waarin één van de organisatoren
een pseudokoper langdurig aan het lijntje hield. Dat was enerzijds nodig omdat hij
de goederen waarom werd gevraagd, in dit geval vuurwapens, op dat moment niet
kon leveren. Hij bleekanderzijds echter ook uiterst voorzichtig. De organisator zorgde
er direct voor dat de pseudokoper hem niet rechtstreeks kon benaderen. Hij liet het
contact via een tussenpersoon lopen die niet in het criminele bedrijfsproces betrokken

was. Vervolgens reageerde de organisator vaak niet, of slechts met grote vertraging,

wanneer er contact met hem werd gezocht. Het traject duurde als gevolg daarvan
maanden en werd uiteindelijk niet succesvol afgerond.''~

In casus 22 duurde het eveneens een aantal maanden voordat een pseudokoop tot
stand gebracht kon worden. In dit geval probeerde de leverancier eveneens zijn eigen
rol af te schermen, zodat hij niet in de problemen zou komen wanneer de koper een
politieman zou blijken te zijn. De levering werd volledigvia tussenpersonen geregeld.
Uiteindelijk kon echter, door een uitgekiende tactiek, ook de rol van de organisator
zichtbaar worden gemaakt.

In de zaakdossiers zijn ook diversevoorbeelden te vinden van gevallen waarin zelfs
het onderhandelingsstadium nietwerd bereikt. In één zaak slaagde een politie-infiltrant
erin een uitstekende persoonlijke relatie op te bouwen met het target en zelfs tot
huisvriend uit te groeien. Het kwam echter nooit tot een pseudokoop, omdat de
organisator in kwestie de concrete illegale activiteiten exclusief beperkte tot de
vertrouwde zakelijke contacten waarover hij reeds beschikte. Hij deed geen zaken met
nieuwelingen wanneer die niet door dezelfde betrouwbare partijen waren geïntrodu-

ceerd. Kennelijk beschikte hij over zoveel mogelijkheden dat hij het zich ook

kon permitteren op die manier ]ucratieve `handel' mis te lopen.
De nieuwe contacten die door de organisatoren tijdens een detentieperiode werden

gelegd leidden, na hun vrijlating, eveneens relatief snel tot concrete criminele
samenwerking. Een voorbeeld daarvan was de al genoemde casus 22.

Resumerend kan dusworden gesteld dat destap van een crimineel netwerkcontact
naar daadwerkelijke samenwerking tussen organisatoren, relatief snel kan worden
gezet, met name via de zakelijke lijn. Ook via de sociale lijn kunnen nieuwe contacten
echter snel tot concrete projecten leiden, maar daarnaast kan het ook langere tijd duren
voordat het daarvoor benodigde vertrouwen is opgebouwd.

2) Snrnenwerking tussen organisatoren, hulpkrachten eit dienstverlerters

Voor de uitvoering van concrete criminele bedrijfsprocessen zijn uiteenlopende

medewerkers nodig die tegen betaling werkzaamheden uit willen voeren. Ook die

'-" Overigens waren in der.e zaak enkele andere pseudokopen, met betrekking rot andere leveranciers
van illegale goederen, wel succesvol.
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moeten dus door organisatoren worden aangezocht. Het gaat enerzijds om hulpkrach-
ten voor het `ongeschoolde werk' en anderzijds om dienstverleners die over specifieke
kennis en vaardigheden beschikken.

In de onderzochte dossiers bleken de vertrouwde hulpkrachten met de organisator
de `harde kern' van het criminele samenwerkingsverband te vormen. Die (sociale)
banden bestonden vaak al lang en bovendien waren de onderlinge relaties uitgekristal-
liseerd. De hulpkrachten waren (kennelijk) tot het besef gekomen dat zij niet over de
kwaliteiten beschikten om de functie van de organisator over te nemen, of ze misten
daarvoor de ambitie. Zij bleken vaak bereid om, in ruil voor een substantiële en min
of ineer constante inkomstenbron, alsmedebescherming doorde organisator, op vaste
basis deel te nemen aan de criminele bedrijfsprocessen. De organisator onderhield
regelmatige sociale contacten met de vertrouwelingen, en zij konden derhalve (vrijwel )
direct worden ingeschakeld als dat nodig was.

In de tweede plaats konden de organisatoren ook op de `vaste hulpkrachten' snel
een beroep doen. Alhoewel harde aanwijzingen daarvoor niet in de dossiers konden
worden aangetroffen, mag worden aangenomen dat de vaste hulpkrachten eveneens
met enige regelmaat contact hadden met de organisatoren of inet vertrouwde
hulpkrachten. Daarbij speelden openbare ontmoetingsplaatsen, zoals horecagelegen-
heden, waarschijnlijk een belangrijkere rol, omdat de sociale banden met de
organisator minder hecht waren dan die met zijn vertrouwelingen.

De losse hulpkrachten, tot slot, bleken deels uit de directe sociale omgeving van
de organisatoren voort te komen, en dus eveneens eenvoudig te kunnen worden
benaderd. Bij de koeriers die verdovende middelen moesten vervoeren, en die dus het
grootste risico op aanhouding liepen, lag dat anders. De koeriers moesten vanwege
het afschermingsrisico buiten de onmiddellijke sociale omgeving worden gezocht. Daar
ging regelmatig enige tijd overheen. In sommige zaken, bijvoorbeeld casus 6 en
casus 12, werden de koeriers door een hulpkracht geronseld.

Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn tot slot dienstverleners nodig. Ook
zij bleken in de praktijk enerzijds uit de directe (sociale) omgeving aflcomstig.
Anderzijds waren dienstverleners, vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden,
ook vaak al breder bekend in het criminele netwerk. Dit gold bijvoorbeeld voor de
laboranten in casus 17, casus 19 en casus 24, die al voor meerdere criminele samen-
werkingsverbanden hadden gewerkt. Andere dienstverleners, zoals de transporteur
in casus 3, waren echter meer zijdelings in criminele netwerk geinvolveerd.'''

Volgens één van de geïnterviewde rechercheurs benaderen organisatoren ook actief personen uit
de bovenwereld, die vuor hen uver interessante kennis of vaardigheden beschikken. Een soort
spiegelbeeld van een politiële infiltratie derhalve. [)at soort acties konden in het casusmateriaal niet
worden vastgesteld, maar ondenkhaar is het echter niet Er zijn immers eenvoudig genoeg
gelegenhcden te bedenken waar sprake zou kunnen zijn van gezamenlijke interesses: de horeca, de
sportschool, voetbahvedstrijden, enz. Voonvaarde is uiteraard wel dat de organisator op voorhand
weet wie voor hem interessant kan zijn.
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Met betrekking tot de dienstverleners uit de bovenwereld, met name de leveranciers
van legale grondstoffen en productiemiddelen, was met name cruciaal te weten wie
bereid was goederen `onder de toonbank' te leveren. Wanneer zo'n bedrijf
zich aandiende leek zich dat zeer snel in het criminele netwerk rond te praten. In de
zaken die op zulke leveranciers betrekking hadden, zoals casus 4, casus 10 en casus
11, kon in de klantenkring dan ook een staalkaart van xtc-producenten worden
aangetroffen.

Op basis van het voorgaande kan worden vastgesteld dat hulpkrachten en
dienstverleners doorgaans eenvoudig en snel konden worden benaderd voor deelname
aan criminele bedrijfsprocessen, omdat zij reeds bekend waren in het criminele
netwerk. Alleen de koeriers moesten, vanwege het gepercipieerde afschermingsrisico,
apart moeten worden aangeworven, waarmee soms de nodige tijd gemoeid was.

5.3.2. DYNAMIEK VAN CRIMINELE SAMENWERKING

In de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot georganiseerde criminaliteit
wordt aangenomen dat criminele samenwerkingsverbanden zeer dynamisch zijn. De
samenstelling van de groep zou voortdurend wisselen. Daarbij blijft echter onderbe-
licht waaruit die dynamiek nu precies bestaat. Geldt deze alleen voor de zakelijke
transacties tussen organisatoren, die elk van een min of ineer vast eigen groepje
hulpkrachten en dienstverleners gebruik maken? Ofstellen de organisatoren tevens
per afzonderlijk project een nieuw team van uitvoerende medewerkers samen, zelfs
wanneer het in principe dezelfde illegale activiteit betreft? Reden dus om deze
dynamiek nader onder de loep te nemen.

1) Dynnmiek vnn de samerlwerking tussen orgariisatoren

De criminele bedrijfsprocessen werden in de onderzochte gevallen projectmatig
opgezet. In de praktijk werd, indien alles naar tevredenheid was verlopen, de
samenwerking in min of ineer dezelfde personele samenstelling voortgezet. In de
onderzochte zaakdossiers kon daarvan tal van voorbeelden worden aangetroffen. In
casus 1 leverde een producent bijvoorbeeld langere tijd xtc aan dezelfde groep
afnemers. In casus 3 was eveneeens sprake van vaste afnemers van amfetamine, en de
leveringen werden vaak met één telefoontje geregeld. Het was echter opmerkelijk
dat de organisatoren daarmee in beide gevallen niet volstonden: zij deden ook nog
op ad-hoc basis zaken met allerlei anderen. De organisatoren bleken altijd op zoek
naar extra winstmogelijkheden. Ook dat is dus een factor die ertoe leidt dat de
criminele samenwerking dynamisch blijft.

In verreweg de meeste gevallen hadden de organisatoren echter niet zo'n vaste grote
zakenpartner, diede goederen voortdurend in de gevraagde hoeveelheden kon leveren
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of afnemen, ter beschikking. Noodgedwongen moesten deze misdaadondernemers
dusvoortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. In casus 7 bijvoorbeeld,
hield de organisator zich tegelijkertijd bezig met drugshandel, drugsproductie,
diefstallen van vrachtwagenladingen en personenvoertuigen, omdat hij op geen enkel
terrein `groot' genoeg was om de samenwerking tot één vaste partner te kunnen
beperken. De optelsom van al die activiteiten maakten hem uiteraard wel tot een
relatief grote speler.

Een andere factor die het totstandkomen van stabiele zakenrelaties kon frustreren
was de onbetrouwbaarheid van één van de betrokken organisatoren. In casus 3 en casus
9 bijvoorbeeld, probeerden de organisatoren nieuwe zakelijke contacten als het even
kon te `beduvelen' en reageerden zij bovendien extreem gewelddadig wanneer de zaken
niet helemaal liepen zoals de bedoeling was. Dat gedrag beperkten zij echter wel
tot outsiders. Met insiders die tot hun eigen subcultuur behoorden, de woonwagen-
wereld, onderhielden zij wel degelijk bestendige contacten.

Tot slot speelden uiteraard interventies door de opsporingsinstanties een rol. Z,ij
konden een handelspartner, en de groep uitvoerenden om hem heen, door middel
van opsporingsonderzoek van het speelveld verwijderen, waardoor de organisator
in kwestie, als hij tenminste zelfbuiten schot was gebleven, eveneens op zoek moest
naar nieuwe zakelijke contacten. Een goed voorbeeld daarvan is casus 25. Daarin
bestond enkele jaren een stabiele handelslijn tussen de Verenigde Staten en Nederland.
Daaraan kwam echter een einde toen de organisator in Amerika, en de uitvoerende
krachten om hem heen, werden aangehouden. De Nederlandse tak van het samenwer-
kingsverband verlegde daarna de activiteiten naar Australië.

De conclusie op grond van het voorgaande is dat de samenwerkingsrelaties tussen
de organisatoren inderdaad vaak een grote dynamiek vertoonden. Maar was dat ook
het geval bij de relaties tussen de organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners?

2) Uy~r~rin~iek rri~i rte sarnerna~erkirtQ tt4ssen organisatorert, hulpkrachten en
dit~nstt~erlcners

De criminele samenwerkingsverbanden bleken in de onderzochte dossiers vaak te
bestaan uit een harde kern van een organisator en enkele vertrouwde hulpkrachten.
Daaromheen viel doorgaans een nveede schil van vaste hulpkrachten en dienstverleners
te onderscheiden. En daarnaast was er nog een derde schil van allerlei lossehulpkrach-
ten, die voor uiteenlopende karweitjes werden ingeschakeld. In figuur 5 is deze
structuur weergegeven.

Soms omvatten die vaste samenwerkingsverbanden rondom één organisator wel
een tiental personen of ineer, maar regelmatig ging het om hooguit een vijftal
personen. In die gevallen moesten de organisatoren dus intensief inet andere
misdaadondernemers samenwerken. Het criminele bedrijfsproces werd dus
uitgevoerd door diverse organisatoren, met daaromheen een aantal `eigen' medewer-
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kers. Één organisator met een aantal hulpkrachten en dienstverleners om hem heen
regelde dan bijvoorbeeld de import van PMK uit China. Een tweede groepje rondom
een misdaadondernemer verzorgde de xtc-productie, terwijl een derde verband de
export voor zijn rekening nam.

Sommige organisatoren probeerden werkende weg een steeds groter deel van het

criminele bedrijfsproces onder hun eigen beheer te brengen. Op die manier kon de
groep rondom één organisator verder uitdijen. Dit bracht, vanwege beperkingen aan
de span of corrtrol van de organisator, wel weer met zich mee dat hij bepaalde
onderdelen van het bedrijfsproces ging delegeren aan vertrouwde hulpkrachten.

Figuur 5. Samenwerkingsverband rondom één organisator

De samenwerkingsrelaties tussen de organisatoren en hun vertrouwelingen, alsmede
tussen de organisatoren en de vaste hulpkrachten en dienstverleners, bleken in de
onderzochte gevallen vrijwel altijd bestendig, tenminste zo lang iedereen op vrije
voeten bleef en de zaken naar wens bleven verlopen. De relaties met de `buitenschil'
van losse hulpkrachten en dienstverleners waren daarentegen meer dynamisch. Dat
was ook verklaarbaar, aangezien zij doorgaans slechts voor eenmalige karweitjes of
transacties werden ingeschakeld.

De bestendigheid van de relaties bleek derhalve voor een belangrijk deel afhankelijk
van het succes van de samemverking. "Lo lang de criminele bedrijfsprocessen naar
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tevredenheid verliepen bleven de relaties in stand. In sommige gevallen veroorzaakten
uitvoeringsproblemen of ruzies mutaties in het samenwerkingsverband.

Verreweg het belangrijkst waren echter interventies van de overheid. Zo lang de
organisator en zijn vaste medewerkers niet werden aangehouden en veroordeeld,
bleven de beide binnenschillen van het samenwerkingsverband - de harde kern en
de relaties met de vaste hulpkrachten en dienstverleners-veelal stabiel. Aanhoudingen
van de belangrijke leden van het samenwerkingsverband maakten daaraan echter, zoals
in de vorige paragraaf reeds uiteengezet werd, een einde.

Op basis van de onderzochte zaakdossiers moet het beeld van voortdurend
wisselende projectorganisaties dus worden genuanceerd. De organisatoren werkten,
zo lang de zaken goed gingen, vaak samen met dezelfde hulpkrachten en dienstverle-
ners.''fl Tussen de organisatoren en de losse hulpkrachten was wel sprake van
wisselende relaties.

De aangetroffen dynamiek betrof vooral de samenwerking tussen de kernen van
organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners. Ook die zou consistent kunnen zijn
- het zou immers belangrijke voordelen kunnen bieden om zaken te doen met partners
die in het verleden betrouwbaar waren gebleken - maar de mogelijkheden daartoe
werden doorgaans ingeperkt door de reikwijdte van de zakelijke contacten van de
andere partij, door problemen in de samenwerking, of door interventies van de
overheid.

5.4. DE ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN
XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

Criminelebedrijfsprocessen kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd.
Voor de structuur van de criminele samenwerking is de mix van de toegepaste
co~rdinatiemechanismen, oforganisatieprincipes, bepalend. In hoofdstuk 2 werden
vier coárdinatiemechanismen onderscheiden, namelijk: prijs, beloning, vertrouwen
en dwang. In deze paragraaf komt de vraag aan de orde hoe deze organisatieprincipes
door de xtc-producenten en -handelaars werden toegepast, en tot welke verschillen
dit leidde in de organisatie van het bedrijfsproces.

''A Zie ook fi. bfoerland en F. Boerman ( 19991: p. 109.
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5.4.1. DE ROL VAN COORDINATIEMECHANISMEN BIJ
XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

Economen beschouwen prijs en beloning in elk willekeurig bedrijfsproces als de
principiële cotirdinatiemechanismen. Door sociologen is echter betoogd dat daarnaast
vertrouwen als een zelfstandig coórdinatiemechanisme moet worden beschouwd.
Om als zodanig te kunnen functioneren moet het vertrouwen echter beduidend verder
gaan dan een basaal niveau. Nu moeten de partijen er immers van uit kunnen gaan
dat eenieder zich fatsoenlijk aan de gemaakte uitvoeringsafspraken zal houden, zonder
dat daar garantiemechanismen tegenover staan.

Hoewel vertrouwen in de onderwereld van groot belang is om tot criminele
bedrijfsprocessen te kunnen komen, kan met recht de vraag worden gesteld of de
partijen ookvan elkaars goede fatsoen kunnen uitgaan. Waarschijnlijk is eerder sprake
van het tegendeel. Reden dus om het organisatieprincipe in relatie tot criminele
samenwerking nog eens tegen het licht te houden, alvorens wordt overgegaan tot
bespreking van de co6rdinatiemechanismen van prijs, beloning en dwang, die
onmiskenbaar een rol spelen in criminele bedrijfsprocessen.

1) De rol van vertrot~wen bij xtc-productie en -hnndel

In de onderzochte dossiers werd samenwerking op basis van vertrouwen met name
aangetroffen tussen de organisatoren en de vertrouwde hulpkrachten. Dit bleek
bijvoorbeeld uit het feit dat de vertrouwelingen regelmatig als plaatsvervanger voor
de organisatoren optraden, bij het tot stand brengen van zakelijke transacties. In
verreweg de meeste gevallen, zowel in handelsrelaties als in arbeidsrelaties, werd echter
een beroep gedaan op informele garantiemechanismen. Simpel gezegd, kwamen die
erop neer dat er altijd verhaalsmogelijkheden werden gecreëerd.

De handelstransacties met betrekking tot illegale goederen, waren nagenoeg altijd
met onzekerheid omgeven. Het vervoer en de overdracht werd, uit afschermingsoog-
punt, meestal uitbesteed aan hulpkrachten of koeriers, zonder dat de organisator
daarbij aanwezig was. Somsvond de levering op een openbare lokatie plaats, zoals een
parkeerterrein langs desnelweg, zodat er ook pottenkijkers aanwezig konden zijn. Een
grote partij xtc-pillen kon bij die gelegenheden natuurlijk niet exact worden nageteld.''y
Ook de kwaliteit van de geleverde waren kon derhalve pas achterafworden vastgesteld.

Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van telmachines. Ook worden er wel schattingen gemaakt
op basis van het gewicht. Het aantal xtc-pillen bleek dan ook zelden exact te kloppen met de gemaakte
afspraken. Een verschil van enkele honderden pillen was heel gewoon. Soms viel dat verschil in het
voordeel uit van de afnemer, en soms in diens nadecl.
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Weliswaar werden vooraf vaak monsters gevraagd en beoordeeld, maar dat bood
uiteraard niet de garantie dat een hele partij van dezelfde kwaliteit was.'"'

Een belangrijke stelregel was dat de tegenpartij bereikbaar moest zijn voor eventuele
reclamaties. ln casus 3 werd een vertrouwde hulpkracht die een afspraak had gemaakt
met een afnemer waarvan hij kenneljjk niet wist waar die woonachtig was, zelfs
expliciet de mantel uitgeveegd (`je weet toch dat je zoiets nooit moet doen').

Voor aansprakelijkheidsstelling is de fysieke nabijheid van de schuldenaar, zodat
hij effectief kan worden bedreigd, een belangrijke randvoorwaarde. I3ij iemand die zich
in een ver buitenland bevindt kan jnuners aanzienlijk minder eenvoudig verhaal
worden gehaald. In de praktijk werd dat probleem `opgelost' door dan maar een
tussenpersoon die zich wel in Nederland bevond met de schuld op te zadelen. Ook
in zakelijke relaties met bovenwerelddienstverleners bleken organisatoren onderne-
mersrisico's niet te accepteren. Zo kwam een witwasser die een deel van het geld van
enkele criminele investeerders had verspeeld in grote problemen omdat die eenvoudig-
weg toch hun geld opeisten. Zelfs in alledaagse transacties werd deze tactiek door
sommige misdaadondernemers gehanteerd. Zo raakte een organisator die was
aangehouden in casus 21 ooit in conflict met de zaaksvoerder van een winkel in doe-
het-zelf artikelen. Hij had daar een aantal tuinkabouters aangeschaft, maar vond
achteraf de aankoop tegenvallen. Hij weigerde te accepteren dat de artikelen niet
werden teruggenomen, en probeerde dat doel alsnog met geweld te bereiken.

Problemen met betrekking tot handelstransacties werden echter zeker niet per
definitie met geweld geregeld. Integendeel zelfs: in de praktijk voerden de partijen
meestal overleg, met als resultaat een voor beiden acceptabele uitkomst.'"

De legale grondstoffen en apparatuur voor de xtc-productie werden bijvoorbeeld
door reguliere bedrijven geleverd, waarmee de organisatoren doorgaans redelijk
normale zakelijke relaties onderhielden. Tabletteermachines die nietgoed functioneer-
den werden voor reparatie gewoon teruggebracht naar de leveranciers.

Ook bij problemen met betrekking tot illegale goederen werd echter vaak voor een
zakelijke oplossinggekozen. Een voorbeeld daarvan was, in casus 9, een handelstrans-
actie waarbij één kilo MDMA-poeder te weinig was geleverd. Dat probleem werd
opgelost met de afspraak dat, in ruil daarvoor, het overige MDMA-poeder (6,5 kilo)
door de leverancier gratis zou worden getabletteerd. De zakelijke relatie werd daarna
gewoon voortgezet.

Pillen die er op het oog hetzelfde uitzagrn hoefden immers niet de gelijke chemische samcnstelling
te hebben. In ézn geval bevatten de pillen die als monster ~~~aren aangeboden zelfs een ander logo
dan de uiteindelijk geleverde partij. Ook de tests beperkten zich in de praktijk tot een rudimentaire
controle. Ateestal gaf inen een en~aren gebruiker enkele pillen cadeau terheoordelingvan de werking.
'l.ie bijvoorbeeld uok F.. Rleemans, E. van den Berg en H. van de Bunt (19981, D. '1.aitch (20(ll ) en
s1. van de Port (20011.
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In casus 8 klaagde de afnemer van een partij PMK tegen een tussenpersoon over
de kwaliteit.'`- De leverancier nam daarop direct contact op met hem op en bood aan
de hele partij weer terug te nemen. Hij zou deze dan wel doorverkopen aan een andere
producent die met dezelfde partij PMK werkte, en volstrekt geen klachten had. De
afnemer bond daarop in en besloot toch met de geleverde grondstofverder te werken.
Ook hier bleven de partijen gewoon on speaking terrns. Even later waren zij alweer
gezamenlijk betrokken bij de verkoop van een hoeveelheid xtc-pillen aan een Britse
afnemer.

Wanneer geen bevredigende oplossing van het conflict werd bereikt, bleek de
benadeelde partij daarover soms zijn schouders op te halen en het er verder bij te laten
zitten. In casus 7 waren bij één gelegenheid de geleverde xtc-pillen van zeer slechte
kwaliteit. De afnemer slaagde er niet in om genoegdoening van de leverancier te
krijgen, maar hij besloot vervolgens alleen om geen verdere zaken meer met hem te
doen, en op zoek te gaan naar een ander adres.

In andere gevallen waren de reacties echter wel degelijk gewelddadig. In casus 21
ging de organisator direct over tot grof geweld, toen bleek dat hem geen PMK maar
Safrol als grondstofvoor xtc-productie was geleverd. Hij huurde daarvoor zelfs enkele
`geweldspecialisten' uit het criminele netwerk in. Zij ontvoerden de vrouw van één
van de leveranciers en hielden haar enkele dagen gegijzeld, om teruggave van het
betaalde geld af te dwingen.

Tot slot moest niet alleen in handelstransacties maar ook in arbeidsrelaties soms
het nodige worden `gemasseerd.' In casus 22 bijvoorbeeld, werd gebruik gemaakt van
de diensten van een laborant die zelf een fervent bezoeker van het partycircuit was,
en een enthousiast gebruiker van xtc. Mede om die reden had hij wat moeite om zich
aan werkafspraken te houden. Eerst werd overwogen om hem `eruit te gooien.~
Kennelijk bij gebrek aan een deugdelijke vervanger, werd hem in plaats daarvan een
chaperonne toegewezen. Veel resultaat had dat overigens niet.

Het voorgaande illustreert derhalve dat bij de daadwerkelijke uitvoering van het
criminele bedrijfsproces vertrouwen wel een rol speelt, maar dat er vrijwel altijd
rekening gehouden moet worden met onbetrouwbaarheid van de tegenpartij. Erwordt
dan ook zelden louter en alleen op basis van vertrouwen gewerkt.

Dit conclusie die hieruit volgt is dat in criminele bedrijfsprocessen vertrouwen
zeker niet in de plaats komt van de mechanismen van prijs en beloning. In plaats
daarvan worden, als surrogaat voor het ontbreken van juridische garantiemechanis-
men, verhaalsmogelijkheden gecreëerd. Er moet, desnoods met geweld, altijd iemand

Ue kwaliteit van PM K kan in de praktijk schommelen, waardour de opbrengstratio van MDMA-olie
eveneens uiteen kan lopen. PMK is normaliter geel van kleur. Er is in de eerste jaren na de
eeuNtivisselingechterook een substantiële hoeveelheid PMK opde markt geweest diegroen van kleur
was. Die was van aanmerkeliik slechtere kwaliteit en leverde dus minder opbrengst.
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aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade. Of die persoon
daadwerkelijk ergens schuld aan heeft doet echter minder terzake.

2) De rol van het prijsmechanisme bij xtc-productie en -hnndel

Het prijsmechanisme is, in vergelijking met vertrouwen, in de praktijk wel een
belangrijk coërdinatiemechanisme in relatie tot xtc-productie en -handel. In principe
kan daarmee immers een belangrijk deel van het bedrijfsproces worden gereguleerd.
De kopers en verkopers kunnen, tniddels het prijsmechanisme, voortdurend kiezen
voor de meest aantrekkelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit. Om het prijsmecha-
nisme optimaal te laten renderen zijn transparantie en keuzevrijheid voor zowel de
aanbieders als de kopers, echter belangrijke randvoorwaarden. Bovendien moet de
kwaliteit van de producten controleerbaar zijn. In de onderzochte criminele
bedrijfsprocessen bleek dat aan die voorwaarden maar ten dele werd voldaan.

Allereerst moet worden vastgesteld dat het prijsmechanisme uitstekend functio-
neerde bij de transacties die betrekking hadden op de legale grondstoffen en
productiemiddelen die nodig waren voor de xtc-productie. Dat is op zichzelf ook niet
zo verwonderlijk, omdat daarvoor een beroep werd gedaan op bedrijven in de
bovenwereld. Deze markt was om te beginnen transparant. Een xtc-producent die een
bepaalde chemische stof nodig had, bijvoorbeeld methylamine, kon via de groothandel
ofhet internet eenvoudig informatie inwinnen over de prijzen, levertijden, wijze van
aflevering, enz. Datzelfde gold voor laboratoriumapparatuur, zoals glaswerk, en voor
tabletteermachines. Uit de onderzochte dossiers kwam naar voren dat deze spullen
voor een deel volledig legaal werden gekocht, waarbij gewone handelsprijzen werden
betaald. Voor een ander deel werden de goederen onder de toonbank gekocht. In die
gevallen moest uiteraard een meerprijs worden voldaan. Functionarissen van de USD
schatten die toeslag op honderd procent.

Over de legale productiemiddelen werd nauwelijks gesoebat: de afnemer plaatste
eenvoudig telefonisch ofpersoonlijk de bestellingen. De rekening werd doorgaans cash
voldaan bij het ophalen of afleveren van de goederen. De legale grondstoffen en
productiemiddelen voldeden bovendien aan de kwaliteitseisen waaraan de fabrikanten
gehouden waren. Bovendien was er in de onderzochte periode kennelijk ook geen
gebrek aan aanbieders. Die konden, nadat in Nederland de controles waren verscherpt,
bovendien nog altijd in het nabije buitenland ( België, Duitsland ) worden gevonden.

Wanneer er illegale goederen in het spel waren werd het verhaal echter anders. In
die transacties ontbrak het juist aan transparantie. De partijen konden zich immers
niet uitgebreid op de hoogte stellen van het aanbod, de prijzen en de kwaliteit. De
keuzevrijheid was dus verre van optimaal, waardoor ook het bereiken van een
marktconform evenwicht werd bemoeilijkt.

Hoewel de dossiers over de precieze totstandkoming van de prijzen weinig concrete
informatie bevatten, leken deze eerst en vooral door `bedrijfsinterne' parameters te
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worden bepaald. Met andere woorden: de leveranciers namen bij het berekenen van
de vraagprijs van een xtc-pil hun eigen bedrijfskosten als uitgangspunt. Daarnaast
waren zij wellicht ook bekend met de straatprijzen van een xtc-pil in diverse
bestemmingslanden, zodat zij ongeveer konden inschatten wat de leveranciers zouden
willen betalen. De afnemers waren onbekend met de productiekosten maar zij wisten
in grote lijnen natuurlijk wel wat de tussenhandelaars of eindgebruikers in het
bestemmingsland voor een bepaald type pil wilden betalen, en met welke transportkos-
ten zij moesten rekenen. Op basis daarvan konden zij dus hun globale winstverwach-
tingen berekenen. Voorts leken bluf en onderhandelingstactieken het eindresultaat
in niet onbelangrijke mate te bepalen.

De groothandelsprijzen van de kant-en-klare xtc-pillen fluctueerden in de
onderzochte periode dan ook fors. Zo werd in casus 14 voor een partij van 1,6 miljoen
xtc-pillen een stuksprijs van 75 eurocent gerekend. In hetzelfde jaar betaalde een
afnemer in casus 16 echter maar 57 eurocent per stuk, voor een aanzienlijk kleinere
partij van 100.000 pillen.

En hoewel de consumentenprijs van een xtc-pil, althans in Nederland, steeds verder
daalde, valt die ontwikkeling in de groothandelsprijzen niet terug te zien. Zo werd
in casus 3 in 1996 voor een partij van 30.000 pillen 38 eurocent per stuk gerekend.
In casus 22 bedroeg, in 2004, de stuksprijs 40 eurocent voor 40.000 tabletten. In
zaken in de tussenliggende jaren werden stuksprijzen aangetroffen die schommelden
van 24 eurocent (casus 25) tot 1 euro (casus 1, casus 9).

Ook aan een andere randvoorwaarde voor het optimale functioneren van het
prijsmechanisme, een stabiele kwaliteit, werd in relatie tot xtc-productie maar in
beperkte mate voldaan. Tijdens het productieproces van xtc vindt immers geen
kwaliteitscontrole plaats. De kwaliteit van een complete partij kan dan ook pas
definitiefworden vastgesteld wanneer die doorde gebruikers volledig is geconsumeerd.
Dit brengt met zich mee dat een handelaar in illegale goederen - dit geldt niet
alleen voor xtc-pillen, maar bijvoorbeeld ook voor PMK - sterk wordt beperkt in
zijn mogelijkheden om voortdurend te kiezen voor het aanbod dat de beste
prijslkwaliteitsverhouding in zich bergt. Het is bij illegale producten altijd risicovol
om van leverancier te wisselen wanneer elders een goedkoper aanbod wordt gedaan.
Het is dan ook een zinvollere strategie bij dezelfde zakenpartner te blijven, zo lang de
transacties naar tevredenheid en tegen een acceptabele prijs verlopen. In de zaak-
dossiers is dat ook zichtbaar. In casus 5 bleven de afiiemers van BMK die uit China
werd geïmporteerd, en die van goede kwaliteit was, bijvoorbeeld dezelfde. Pas toen
één van de reguliere kopers werd aangehouden ging de importeur op zoek naar nieuwe
afnemers. Ook in casus 25 bleven dezelfde personen langdurig zaken met elkaar doen.
Het prijsmechanisme functioneert in criminele bedrijfsprocessen als organisatieprinci-
pe dus verre van optimaal.
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3) De rol van belonirtg bij xtc-prodtictie en -handel

Beloning is het derde organisatieprincipe dat in relatie tot xtc-productie en -handel
is onderscheiden. De co~rdinerende werking van het beloningsmechanisme berust
op opdrachtneming: het bedrijfsproces komt tot stand omdat de ene deelnemer voor
een vergoeding bereid is datgene te doen wat de beloner van hem vraagt. Die
bereidheid wordt uiteraard begrensd door de hoogte van de beloning en de aard en
omvang van de werkzaamheden.

In principe kan het criminele bedrijfsproces dat gepaard gaat met xtc-productie
en -handel volledig middels het beloningsmechanisme worden gecoórdineerd. In de
praktijk wordt die mogelijkheid echter ingeperkt door twee factoren. Om te beginnen
dient de organisator toegang te hebben tot voldoende betrouwbare hulpkrachten en
dienstverleners om het hele bedrijfsproces te kunnen uitvoeren. In de tweede plaats
moet de organisator ook rechtstreeks toegang hebben tot alle productiemiddelen,
smokkelfaciliteiten of afzetmarkten in het buitenland. Zoals hiervoor al werd gesteld
is dat meestal niet het geval en za] hij dus, middels handelstransacties, moeten
samenwerken met andere misdaadondernemers.

Het prijsmechanisme functioneert, zoals hiervoor al werdbeschreven, uitstekend
waar het gaat om de aankoop van legale grondstoffen en apparatuur. Er is dan ook
geen enkele reden om ten aanzien daarvan terug te vallen op het beloningsmechanis-
me. In geen van de onderzochte dossiers gebeurde dat dan ook. Er kon geen enkele
xtc-producent worden aangetroffen die zelf een bedrijfje in legale grondstoffen en
productiemiddelen was begonnen.

Het beloningsmechanisme speelde in de onderzochte dossiers met name een
belangrijke rol bij het productieproces.

Het beloningsmechanisme bood om te beginnen meer controle dan het prijsmecha-
nisme. 'Lo was een organisator die zelf PMK importeerde beter verzekerd van een
gestage aanvoer dan iemand die alhankelijk was van handelspartners. In het
casusmateriaal konden dan ook diverse organisatoren worden aangetroffen die
pogingen deden om de aanvoer van illegale grondstoffen in `eigen beheer' te krijgen.
De organisator in casus 13, probeerde bijvoorbeeld een bevriende persoon van Chinese
afkomst in Hongkong contacten te laten leggen met leveranciers van PMK.

Voorts werden in verreweg de meeste gevallen betaalde krachten ingeschakeld
voor het transporteren van legale en illegale productiemiddelen naar het laboratoriwn,
voor de inrichting van de productieplaats en voor de uitvoering van het productiepro-
ces. Een goed voorbeeld van deze werkwijze kon worden aangetroffen in casus 18,
waarbij in totaal zeven laboratoria door hulpkrachten werden ingericht Ook het
productieproces werd door hulpkrachten verzorgd, met inbegrip van het verwijderen
van de afi-alproducten.

Bij de verhandeling van het eindproduct was het prijsmechanisme wederom
dominant. Slechts in een paar gevallen nam een Nederlandse organisator ook de
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verkoop van xtc-pillen in het buitenland voor zijn rekening. Uit gebeurde bijvoorbeeld
in casus 25 en in casus 7. In de meeste gevallen werden de xtc-pillen reeds in Nederland
aan vertegenwoordigers van de buitenlandse afnemers verkocht, die vervolgens
zelfstandig het transport naar het bestemmingsland voor hun rekening namen, ofdit
in samenwerking met de leverancier deden.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van smokkeltransporten werd wederom
gebruik gemaakt van betaalde hulpkrachten. Die werden bijvoorbeeld ingehuurd om
uiteenlopende goederen, bijvoorbeeld spuitbussen (casus 12), meubels en schilderijlijs-
ten (casus 16) ofzelfs pizza-ovens ( casus 25), zodanig te bewerken dat daarin kleinere
of grotere hoeveelheden xtc-pillen konden worden verborgen. Daarnaast werden
koeriers geronseld om ofwel xtc in hun bagage ofop hun lichaam te smokkelen, ofwel
om de voertuigen te besturen waarin de pillen verborgen waren.

Het beloningsmechanisme biedt de organisator tevens de mogelijkheid om de
onvolkomenheden van het prijsmechanisme in zijn voordeel om tebuigen. Wanneer
hij immers zowel het productieproces als de handel controleert, zijn de winstmarges
aanzienlijk hoger.

De organisator in casus 25 had dat goed begrepen. Hij produceerde de xtc in
Nederland en verzorgde zelf de afzet aan handelaars in het buitenland. Zijn productie-
kosten lagen op een zeker moment op 10 eurocent per xtc-pil, terwijl de straatprijs
in het bestemmingsland Australië tussen de 20 en 30 euro bedroeg.'"

Ook de kosten van de inzet van hulpkrachten of koeriers bedroegen slechts een
fractie van de waarde van hun bijdrage aan het criminele bedrijfsproces.''~ Dat gold
met name voor sommige laboranten, die zeer slecht werden betaald. De criminele
`arbeidsmarkt' is immers eveneens weinig transparant, maar dat probleem werkte nu
in het voordeel van de organisatoren. Goede laboranten en andere dienstverleners die
over meer specialistische vaardigheden beschikten, waren echter wel prijziger.

1'egenover de voordelen van het beloningsmechanisme staan ook drie substantiële
nadelen. Het eerste belangrijke nadeel is dat de organisatiekosten, dat wil zeggen het
regelen en aansturen van hulpkrachten, aanzienlijk zijn. Vaak schakelden de
organisatoren in de onderzochte dossiers dan ook één of ineer vertrouwelingen in,
die delen van het bedrijfsproces redelijk zelfstandig uitvoerden. Dat leidde echter al
snel weer tot een structuur waarop het artjkel 140 Sr. van toepassing was, waardoor
de strafmaten hoger uitvielen. Dat gold bijvoorbeeld in casus 18 en casus 25.

Het tweede nadeel van het beloningsmechanisme wasdat het bedrijfsrisico volledig
bij de organisator kwam te liggen. Wanneer er zaken misgingen bij de productie, of
wanneer de politie ingreep, was het verlies geheel voor zijn rekening. Ook dat was
duidelijk zichtbaar in de twee voornoemde zaken.

: ~,

Korps LandelijkePolitiediensten, Dienst Nationale Recherche, Criminaliteitsbeeldanalysesynthetisthe
drngs 2002-2004: p. R0. De groothandelsprijzen zijn helaas niet bekend.
In paragraaf 6.2 word[ op de beloningen voor diverse werkzaamheden nader ingegaan.
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Het derde niet onbelangrijke nadeel, dat meer in de zijlijn van de dossiers naar
voren kwam, was dat een organisator die meerdere onderdelen van het criminele
bedrijfsproces door middel van het beloningsmechanisme aanstuurde, ook aanzienlijk
hoger `scoorde' op de prioriteitenlijstjes van de opsporingsinstanties en dus, in
vergelijking met organisatoren die zich op slechts één aspect van het bedrijfsproces
richten, ook eerder in aanmerking kwam om het onderwerp van een opsporingsonder-
zoek te worden.

4) De rol vein ri'wang bij xtc-productie ert -hnndel

Dwang is het vierde co~rdinatiemechanisme dat in relatie tot xtc-productie en -handel
werd onderscheiden. Dit organisatieprincipe is in principe een substituut voor het
beloningsmechanisrne. In dit geval worden mensen er immers toe gebracht om
bepaalde handelingen teverrichten door hen in ruil daarvoor een negatieve consequen-
tie te besparen. In de onderzochte dossiers kwam het gebruik van dwang diverse keren
naar voren.

Dwang werd met name toegepast door organisatoren om bijdragen af te dwin-
gen van hulpkrachten of dienstverleners die anders waarschijnlijk niet aan het
criminele bedrijfsproces hadden willen meewerken. Sommigen zouden het risico te
groot hebben gevonden, terwijl anderen wellicht niet op vrijwillige basis voor die
specitïeke organisator hadden willen werken, bijvoorbeeld vanwege diensgewelddadige
of onbetrouwbare reputatie.

Om de noodzakelijke dwang op de betrokkenen te kunnen uitoefenen moesten
randvoorwaarden worden gecreëerd. In de onderzochte zaken werden de slachtoffers
eerst in een schuldpositie gebracht Een deel van hen liep op eigen initiatief in die fuik,
door geld te lenen bij de organisator in kwestie. Anderen werden welbewust in zo'n
situatie gemanoeuvreerd. In casus 9 ging dat bijvoorbeeld als volgt.

In deze zaak nam een laborant op de pof een hoeveelheid PMK af van een
organisator, die hij zou gaan omzetten in een hoeveelheid MDMA-poeder. Een deel
van de MDMA moest, als betaling in natura, aan de leveranciervan de grondstof retour
worden geleverd. Het overblijvende poeder kon hij dan voor eigen rekening verkopen.
De leverancier eiste een percentage van de te verwachten opbrengst dat op voorhand
niet onacceptabel leek. De geleverde PMK was echter niet van al te beste kwaliteit, en
daarnaast maakte de laborant een reeks van fouten tijdens het productieproces. De
afgesproken opbrengst werd dus niet gehaald. De organisator stelde de laborant dan
ook aansprakelijk voor het verschil. Hij dwong hem vervolgens om de schuld af te
lossen door opnieuw MDMA-poeder te produceren. Ook daarbij gingen echter zaken
mis, waardoor de laborant alleen maar verder in de problemen kwam. Dit culmineerde
in een kortstondige ontvoering, waarbij hij ernstig werd bedreigd. Het gehanteerde
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geweld bleef niet zonder gevolgen: de laborant legde na zijn aanhouding een volledige
verklaring af tegen de hoofdverdachte.'`'

In casus 3 werden diverse keren mensen die schulden hadden bij de organisator
gedwongen tot bijdragen aan criminele bedrijfsprocessen. Dit overkwam bijvoorbeeld
een handelaar in geneesmiddelen, bovendien een afgestudeerde apotheker, die met
zijn bedrijf in financiële problemen was geraakt. Hij zag op een bepaald moment
kennelijk geen andere uitweg dan geld te lenen bij een lid van het criminele netwerk.
Vanwege die schuld kon hij daarna door de organisator worden gedwongen om, via
zijn legale bedrijf, grondstoffen te leveren voor de tabletterjng van xtc-pillen.

Eveneens in casus 3 werd een transportondernemer gedwongen om mee te werken
aan de smokkel van illegale goederen. Hij beschikte over de kennis die nodig was om

de noodzakelijke papieren en vergunningen te regelen, om de transporten een legale

dekmantel te verschaffen. In dit geval leek het er sterk op dat de transportondernemer
bewust in een afhankelijkheidspositie werd gebracht. Hij was eigenaar van diverse
bedrijven in Nederland en Duitsland, waarmee het financieel niet erg goed ging. Nij

had in verband met de aankoop van een vrachtwagen een schuld opgelopen bij een

louche autohandelaar uit het Brabantse. Die had vervolgens enkele dommekrachten
ingeschakeld om de schuld te innen. Daarop werd hem beschenning aangeboden door
de organisator die in casus 3 een hoofdrol speelde. Dit had in zijn optiek in zoverre
succes dat die kennelijk voldoende gereputeerd was om de bedreigingen te doen
stoppen. Als ze toch weer eens aan de deur stonden hoefde hij maar te bellen en het
probleem werd door de organisator in kwestie geregeld, door één of ineer mannetjes
te hulp te sturen. De keerzijde was dat zijn bedrijf de facto werd overgenomen door
zijn `beschermer' en dat hij korte tijd later alsnog failliet ging.

Uwang heeft dus als belangrijkste voordeel dat hulpkrachten of dienstverleners
tot handelingen gebracht worden die ze vrijwillig niet zouden hebben uitgevoerd, of
tot voortwerken terwijl zij dat eigenlijk niet meer willen. Daar staan echter belangrijke
nadelen tegenover. Het slachtoffer kan er immers voor kiezen om uitgebreide
verklaringen te gaan afleggen, zoals in casus 9, maar het is ook mogelijk dat hij dit in

het geniep gaat doen. Ook daarvan kwam een voorbeeld in de zaakdossiers naar voren.

In het casusmateriaal bevonden zich echter geen voorbeelden van gedwongen
hulpkrachten of dienstverleners die zelf gewelddadig wraak namen.

Dat gebeurt lang niet altijd. È.r zijn ook voorheelden van zaakdossiers waarin sommigen wel laten

doorschemeren dat zij in dit soort problemen verkeren, maar desondanks toch weigeren om
belastende verklaringen af te leggen.
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5.4.2. VERSCHILLEN TUSSEN DE ORGANISATOREN VAN
XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

[n hoofdstuk 2 is uiteengezet dat de mix van coi)rdinatiemechanismen bepalend is voor
de organisatie van het criminele bedrijfsproces en de structuur van het criminele
samenwerkingsverband. Een crimineel bedrijfsproces dat vooral wordt aangestuurd
middels het prijsmechanisme is weinig hiërarchisch en ziet eruit als een `platte' en
weinig gestructureerde organisatie. Daarentegen oogt een samenwerkingsverband
waarin het beloningsmechanismeofdwang dominant zijn, veel meer als een klassieke
`criminele organisatie', met een organisator als `directeur', vertrouwelingen aan wie
taken zijn gedelegeerd als `bedrijfsleiders' en hulpkrachten en dienstverleners die als
`werknemers' tegen betaling bijdragen leveren.

Welke mix van organisatieprincipes in een crimineel samenwerkingsverband wordt
aangetroffen is om te beginnen afhankelijk van de reikwijdte van het contactennetwerk
van de organisator. Veel organisatoren beschikken eenvoudigweg niet over de
financiën ofde netwerkcontacten om het hele bedrijfsproces via het beloningsmecha-
nisme te kunnen aansturen.

Daarnaast spelen karakterologische eigenschappen een rol. De ene organisator wil
nu eenmaal graag het criminele bedrijfsproces zoveel mogelijk zelf controleren, terwijl
de ander dat veel te veel op werken vindt lijken, en zich bijvoorbeeld zal beperken tot
de handel.

In de onderzochte dossiers konden in de praktijkvier typen organisatoren worden
onderscheiden: ondernemers, specialisten, lokale generalisten en `kleine zelfstandigen.'

1) Ondernemers

Het eerste type organisator, de ondernemer, probeerde zoveel mogelijk onderdelen
van de xtc-productie en -handel onder controle te krijgen. Naast hun ambitieniveau
speelde de tijdsduur waarin zij ongehinderd door interventies van deopsporingsinstan-
ties hun gang konden gaan, een belangrijke rol. Hoe langer zij konden doorgaan, hoe
meer contacten in het criminele netwerk zij tot stand wisten te brengen, en tot hoe
meer hulpbronnen en afzetnetwerken zij toegang kregen. Bovendien konden de
bedrijfsactiviteiten in dat tijdsbestek verder worden geprofessionaliseerd. De
vertrouwelingen en vaste hulpkrachten en dienstverleners bleven immers grotendeels
dezelfden.

Het meest interessante voorbeeld van -r.o'n organisator was te vinden in de casus
25. Hij begon met het opzetten van een smokkellijn naar de Verenigde Staten, waarbij
een bevriende Amerikaan, die een tijdlang in Nederland had gewoond, als ontvanger
optrad. Deze lijn werd zeer geleidelijk opgebouwd, waarbij de winst van het ene
transport grotendeels in nieuwe projecten geïnvesteerd werd. Dat ging een aantal jaren
zo door, waarbij na enige tijd ook een groep werd ingeschakeld die zich in de smokkel
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van grotere partijen had gespecialiseerd. Tegelijkertijd zette de organisator in

Nederland zijn eigen productiefaciliteiten op. Dat begon met de tablettering van

MDMA-poeder tot pillen, maar al snel kon hij ook het syntheseproces in eigen beheer
uitvoeren.

Na enkele jaren werd de rlmerikaanse tak van het criminele samenwerkingsverband
aangehouden. Ook de relaties met de transporteurs werden daarna beëindigd. De
organisator begon zich nu te richten op de smokkel van xtc-pillen naar Australië. Hij
organiseerde vanaf dat moment het hele proces zelfstandig. Hulpkrachten zorgden
voor het prepareren van bijvoorbeeld een brandkast en diverse pizza-ovens, waarin
xtc verborgen werd. De organisator zorgde ook zelf voor de handelscontacten met de
afnemers. Die onderhandelingen werden bijvoorbeeld in Thailand gevoerd. Vervolgens
werd een hulpkracht naar Australië gestuurd om het stukgoed waarin de xtc-pillen
verborgen waren op te halen bij het bedrijf dat als leveradres had dienst gedaan, de

tabletten eruit te halen, deze aan de afnemers te overhandigen, en de betalingen te
incasseren.

Ook in andere zaken, bijvoorbeeld casus 6 en casus 13, beheersten de organisatoren

grote delen van het criminele bedrijfsproces, dat wil zeggen zowel de productiekant,

met inbegrip van het verzorgen van de laboratoria, als de verhandeling. Zij verkochten

de xtc-pillen echter in Nederland aan de afnemers, en gingen dus niet zover om leden

van het criminele samenwerkingsverband met dat doel naar de bestemmingslanden
af te vaardigen. De financiële winst die deze verplaatsing met zich meebracht - een
xtc-tablet is in Nederland immers minder `waard' dan bijvoorbeeld in Australië-was
in dit geval dus voor de koper.

Z) Specialisten

Specialisten beperkten hun activiteiten tot één specifiek onderdeel van de xtc-productie
en -handel, maar professionaliseerden de uitvoering van dat stukje van het bedrijfspro-
ces steeds verder. In de onderzochte zaakdossiers bleek dit vooral bij de productie te

gebeuren.
Dit type misdaadondernemer was bijvoorbeeld te vinden in een recente zaak van

de Unit Zuid van de NR.''h De groepering rondom deze organisator legde zich volledig

toe op de fabricage van MDMA. Het productieproces werd op zeer grote schaal

georganiseerd en bovendien goed afgeschermd. Het laboratorium werd bijvoorbeeld
regelmatig verplaatst, en men nam allerlei maatregelen om observatie en afluisteren

De verdachten in deze zaak werden in januari 2006 aangehouden. Het zaakdossier kon helaas niet

meer worden meegenomen in dit onderzoek. De beschrijving is gebaseerd op een presentatie die

op 22 november 2005 tijdens de conferentie Syndec-2 over de eerste fase van het opsporingsonder-
zoek werd verzorgd door G. Robben en T. Lamiroy, alsmede op mediaberichten naar aanleíding van

het aantreffen van het laboratorium in Nederweert, eind 200ti, en op gesprekken met functionarissen
van de NR.
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van telefoons (vrijwel) onmogelijk te maken. De toelevering van de noodzakelijke
chemicaliën, de tablettering, de verwijdering van het afval uit de laboratoria en
verhandeling van pillen werd overgelaten aan andere organisatoren, met hun
respectievelijke hulpkrachten en dienstverleners. De producenten bemoeiden zich daar,
voor zover thans bekend, niet mee.

Een andere specialist dook in de loop der tijd in diverse opsporingsonderzoeken
op. Hij produceerde bijvoorbeeld xtc-pillen voor de organisator in casus 1, betrok
grondstoffen van de organisator in casus 4 en leverde xtc-pillen aan handelaars in
casus 16. Uiteindelijk werd hij in 2001 aangehouden. Ook dienstverleners die zich
toelegden op het aanbieden van specifieke goederen ofdiensten, kunnen in zekere zin
als specialisten worden beschouwd. [n casus 11 begon de betrokkene bijvoorbeeld
met het leveren van industriële gassen, waarin hij een legaal bedrijf had. Vervolgens
startte hij ook met dehandel in glaswerk en andere benodigdheden voorde productie
van synthetische drugs. In casus 10 startte de facilitatormet de handel in chemicaliën
maar hij breidde, mede omdat hij ongeveer acht jaar relatief ongestoord zijn gang
kon gaan, het assortiment steeds verder uit, naar vrijwel alle legale grondstoffen,
en daarnaast leverde hij ook reactievaten.

3) Lokale generalisten

De `lokale generalist' kan in zekere zin worden beschouwd als een variant van de
specialist. De term `lokale generalist' is ontleend aan Kleemans e.a. (2002).'" Het
betreft personen die lokaal of regionaal over vele contacten beschikken, en die allerlei
illegale activiteiten ontplooien.

]n de onderzochte gevallen waren de lokale generalisten met name afkomstig uit
het woonwagenmilieu. Deze organisatoren hielden zich bezig met allerlei illegale en
deels ook legale, ambulante handel, bijvoorbeeld in verdovende middelen, gestolen
voertuigen en lading, merkvervalsingen, sigaretten, vuurwapens, vals geld enz. In
tegenstelling tot de `ondernemers' toonden zij echter maar weinig interesse in de
aansturing van andere onderdelen van het criminele bedrijfsproces. De fabricage van
xtc, en in dezelfde zaken overigens ook vaak van amfetamine en cannabis, lieten zij
over aan anderen.

De lokale generalisten toonden zich bijzonder bedreven in het neerleggen van het
bedrijfsrisico bij hun samenwerkingspartners. Diekonden relatiefzelfstandig hun gang
gaan, maar werden bij problemen of het niet kunnen nakomen van afspraken vaak
al snel met geweld bedreigd. Bovendien werden zij in een aantal gevallen gedwongen
tot medewerking, nadat ze eerst in een financiële afhankelijkheidspositie waren
gebracht. Voorbeelden daarvan zijn hiervoor reeds beschreven.

"~ E. Kleemans, h1. Brienen en H. van dr Bunt (2002): p. 74-75.
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In relatie tot xtc-productie en -handel beseften deze organisatoren heel goed dat

controle over de illegale precursor PMK cruciaal was voor hun machtspositie, omdat

zij zelf niet over de kennis beschikten om xtc te kunnen produceren, en daarin
overigens ook niet geïnteresseerd waren.';~ Zij hebben dan ook hun positie in dezen
met geweld proberen te behouden.

Voor de opsporingsinstanties bleken de lokale generalisten vaakaanzienlijk minder
grijpbaar dan ondernemers of specialisten. De illegale goederen werden doorgaans
snel doorverhandeld, en de verschillende deals liepen vaak dusdanig door elkaar - de
betrokkenen waren doorgaans van 's morgens vroeg tot `s avonds laat met niets anders
bezig-dat er voorde rechercheteams vaak moeilijk wijs uit te worden viel. Bovendien
waren de handeltjes ieder voor zich vaak tamelijk kleinschalig, waardoor meestal ook
nog lage straffen werden opgelegd, zo lang de betrokkenen zich tenminste ook niet
aan zwaar geweld hadden schuldig gemaakt.

4) Kleine zelfstandigen

Tot slot kon in de dossiers nog een vierde type organisator worden aangetroffen,

namelijk de `kleine zelfstandige.' Deze organisatoren bezaten enerzijds vaak niet de

(organisatorische) vaardigheden die nodig zijn om dezaken grootschaliger te kunnen

aanpakken. Anderzijds hadden zij niet de noodzakelijke financiële spankracht,

bijvoorbeeld als gevolg van (meervoudige) tegenslag in de vorm van aanhoudingen
enveroordelingen, en ook wel vanwege gebrek aan discipline bij het herinvesteren van

eventuele verdiensteti. Ze beschikten doorgaans wel een relatief groot lokaal netwerk,
maar ze misten de contacten met substantiële (buitenlandse) zakenpartners.

Kleine zelfstandigen waren meestal wel erg inventief en handig, en wisten soms
zelfs vrijwel het complete criminele bedrijfsproces, van productie tot en met de
verhandeling, geheel op eigen kracht uit te voeren. Een voorbeeld daarvan kon in casus
15 worden aangetroffen.

Het afschermingsniveau was bij de kleine zelfstandigen betrekkelijk laag. Daar
stond echter tegenover dat de opsporing van deze `kleine vissen' bij de politie en het

OM doorgaans ook weinig prioriteit had. Zij liepen vooral het risico dat hun
activiteiten in het buitenland werden opgemerkt, en er een rechtshulpverzoek bij de
Nederlandse autoriteiten werd ingediend waarin om nader onderzoek en aanhouding

werd verzocht. Met name na de oprichting van de xtc-teams werd de kans dat de

Nederlandse autoriteiten aan zo'n verzoek ook snel gevolg gaven een stuk groter.
Resumerend kan, wanneer de onderzochte zaakdossiers worden overzien, worden

vastgesteld dat in verreweg de meeste gevallen het criminele bedrijfsproces werd
uitgevoerd door een aantal relatief zelfstandig werkende specialisten, al dan niet in

;,r Overigens gold (en geldt) precies hetzelfde met betrekking tot de productie van amfetamine en de
precursor L~~1K die daarvoor nodig is.
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samenwerking met een lokale generalist. Om deze organisatoren heen bevonden zich,
zoals in figuur 5 werd geschetst, vaak een aantal vertrouwelingen, hulpkrachten en
dienstverleners.

Binnen het totale criminele bedrijfsproces was dan ook sprake van een aantal
`eilanden', in de sociale netwerktheorie boxes genoemd, waartussen door middel van
het prijsmechanisme werd samengewerkt. Elke box bestond dus uit een organisator
en enkele hulpkrachten die een bepaald onderdeel van het criminele bedrijfsproces
uitvoerden, en vervolgens de opbrengst daarvan doorverkochten aan een andere
organisator. Deze vorm van samenwerking speelde zich zowel binnen Nederland als
internationaal af. i3innen de boxes werd op basis van het beloningsmechanisme
samengewerkt.

Deze vorm van samenwerking wordt ook wel aangeduid als `glocale' samenwerking.
De structuur die daaruit voortvloeit is weergegeven in het volgende schema.

Figuur 6. Glocale criminele samenwerking

Groep 1- productieproces
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Een criminele `organisatie' die door een ondernemer werd aangestuurd, verschilde
hiervan in die zin dat de hoxes niet langer met elkaar verbonden waren door het

prijsmechanisme, maar door middel van het beloningsmechanisme. De plaats van de
organisatoren in de boxes werd in die gevallen, althans bij voorkeur, ingenomen door

een vertrouweling van de organisator.
Tot slot kon een `kleine zelfstandige' kan binnen deze structuur één van de boxes

voor zijn rekening nemen, waarbij hij kleinschalig opereerde. Wanneer een kleine

zelfstandige het grootste dee] van het bedrijfsproces in eigen beheer uitvoerde, was

uiteraard geen sprake van een organisatiestructuur. Kleine zelfstandigen werkten alleen

of inet hooguit een enkel hulpje.

5.5. BESLUIT

In dit hoofdstuk is allereerst het xtc-netwerk nader onderzocht. Dat netwerk is

essentieel voor het totstandkomen van critninele samenwerking. Binnen dit xtc-

netwerk moeten voldoende kennis envaardigheden aanwezig zijn om het (complexe)
criminele bedrijfsproces te kunnen uitvoeren. In de tweede plaats moet binnen het

xtc-netwerk gemakkelijk informatie kunnen worden uitgewisseld. Daarvoor is het

noodzakelijk dat eenvoudig nieuwe bindingen kunnen worden gevormd en bovendien

dat die relaties een zekere bestendigheid kennen. Voorts moet het netwerk voldoende
bindingen bevatten, genoeg `netwerkdichtheid' hebben, om wegvallende schakels

gemakkelijk te kunnen opvangen.
Allereerst is geconstateerd dat in het xtc-netwerk, in de onderzochte periode, een

rijke schakering aan kennis en vaardigheden voorhanden was. Organisatoren namen

daarin een spilfunctie in: zij beschikten met name over de noodzakelijke netwerkcon-

tacten om alle benodigde menskracht en hulpmiddelen bijeen te kunnen brengen.

Hulpkrachten konden nader worden onderscheiden in vertrouwelingen, vaste

hulpkrachten en losse hulpkrachten. Tot slot speelden dienstverleners, met name

leveranciers van, legale en illegale, grondstoffen en productiemiddelen en laboranten,

een wezenlijke rol in de dossiers. Financiers werden echter weinig aangetroffen: de

organisatoren bleken doorgaans over eigen investeringsmiddelen te beschikken.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat op financieringsbronnen in de dossiers

doorgaans maar beperkt zicht kon worden verkregen.

Aan de hand van het empirische materiaal kon worden vastgesteld dat nieuwe

relaties in het criminele netwerk enerzijds tot stand kwamen langs sociale lijnen en

anderzijds via zakelijke lijnen. Langs de sociale lijn kwamen mensen met elkaar in

contact op manieren die ook in `gewone' sociale netwerken gebruikelijk zijn, dat wil

zeggen: door gezamenlijke interesses, wederzijdse sympathie en geografische nabijheid.

In het xtc-netwerk bleken echter vooral zakelijke lijnen een wezenlijke rol te spelen.

Met name via tussenpersonen en via lopende criminele bedrijfsprocessen bleken
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snel nieuwe relaties in het netwerk tot stand komen. Vooral daaraan ontleende
het netwerk zijn flexibiliteit.

De bindingen in het xtc-netwerk bleken verhoudingsgewijs bestendig, waarbij
het economische karakter van de relaties een wezenlijke rol speelde. Leden van het
criminele netwerk hoefden niet voortdurend aan relatiebeheer te doen: vanwege
het vooruitzicht van financieel gewin konden ook bindingen die lange tijd inert
waren geweest, zo nodíg snel weer worden gereactiveerd. De uitstroom uit het
xtc-netwerk bleefbovendien binnen de perken. Vooral omdat de effectieve detentie-
perioden waarmee xtc-producenten en -handelaren te maken kregen doorgaans relatief
kort waren, werden zij vaak maar voor korte tijd uit het netwerk verwijderd. Ook
de uitstroom door overlijden of doordat iemand zich niet langer meer beschikbaar
wilde stellen voor deelname aan illegale activiteiten, bleek relatief beperkt.

De dichtheid van het xtc-netwerk is onderzocht aan de hand van dwarsverbanden
tussen de zaakdossiers die op Zuid-Nederland betrekking hadden. Daaruit bleek dat
die allemaal met elkaar in verband stonden. Geen enkele van de onderzochte dossiers
stond volledig los van alle andere. In principe konden alle leden van het xtc-netwerk
dus, zo nodig met enkele tussenstappen, met elkaar in contact komen.

Die conclusie die hieruit volgt is dan ook dat het xtc-netwerk zijn flexibiliteit en
incasseringsvermogen niet zozeer ontleende aan het feit dat het snel groeide ofvan
karakter veranderde, maar vooral aan het gegeven dat eenmaal gevormde bindingen
langdurig bleven bestaan. Het netwerk was bovendien dicht genoeg om wegvallende
schakels inderdaad betrekkelijk eenvoudig te kunnen opvangen.

Het tweede onderwerp in dit hoofdstuk was de daadwerkelijke criminele
samenwerking. De eerste vraag daarbij was hoe snel die samemverking tot stand kan
komen. In de praktijk bleek dit vaak snel te gaan, op voorwaarde dat het basale
vertrouwen om handelstransacties ofarbeidsrelaties te willen aangaan aanwezig was.

Criminele samenwerkingsverbanden bleken veelal te bestaan uit een kern van een
organisator, met om hem heen een eerste schil van vertrouwelingen, een tweede schil
van vaste hulpkrachten en dienstverleners en een derde schil van losse hulpkrachten
en dienstverleners die voor eenmalige of losse werkzaamheden werden ingeschakeld.
De omvang van die kernen verschilde in de praktijk. Sommige organisatoren
(`ondernemers' ) hielden een groot deel van het criminele bedrijfsproces in eigen hand,
terwijl anderen (specialisten, lokale generalisten ) over slechts enkele `projectmedewer-
kers' beschikten, ofzelfs dat niet eens (kleine zelfstandigen). [n die gevallen moesten
dus meerdere organisatoren, en de kernen om hen, heen samenwerken om een
complex crimineel bedrijfsproces uit te kimnen voeren.

Deze kernen rondom organisatoren bleken, zolang het samenwerkingsverband
ongestoord zijn gang kon gaan, relatief bestendig van personele samenstelling.
Opmerkelijk was echter dat, in de onderzochte gevallen, vrijwel geen enkel crimineel
samenwerkingsverband, nadat de organisator(en) en de andere leden waren

222 Intersentia



5. Het criminele netwerk en criminele samenwerking

aangehouden en veroordeeld, in dezelfde samenstelling terugkeerde. Dat heeft
belangrijke implicaties voor het `lerend vermogen' van criminele organisaties.

Tot slot kwam in dit hoofdstuk de vraag aan de orde hoe het criminele bedrijfspro-
ces rondom xtc-productie en -handel feitelijk georganiseerd werd. [n de praktijk blijkt
dat dit primair gebeurde door middel van het prijs- en het beloningsmechanisme.
Vertrouwen, dat bij het totstandbrengen van bindingen een wezenlijke rol speelt, is
bij de feitelijke uitvoering van het bedrijfsproces veel minder dominant. In plaats
daarvan maakten de criminele samenwerkingsverbanden gebruik van vormen van
aansprakelijkheidsstelling. Organisatoren zorgden er altijd voor dat op iemand, al dan
niet terecht, de schade kon worden verhaald, wanneer zaken in het criminele
bedrijfsproces misgingen en financiële verliezen dreigden.

De inventarisatie van de wijze waarop het criminele bedrijfsproces van xtc-
productie en -handel is georganiseerd liet zien dat organisatoren nogal wat beleids-
ruimte hadden met betrekking tot de organisatieprincipes. Die keuze werd enerzijds
bepaald door hun toegang tot de noodzakelijke hulpbronnen, en anderzijds door hun
eigen ideeën omtrent de inrichting van het bedrijfsproces. Die keuzes hadden ook
gevolgen voor de structuur van het criminele samenwerkingsverband. Groeperingen
waarin het beloningsmechanisme domineerde waren automatisch hiërarchischer van
samenstelling, en kwamen ook eerder in aanmerking voor vervolging op basis van
artikel 140 Sr, dan organisatoren die vooral op basis van het prijsmechanisme werkten.
In het laatste geval oogde het criminele samenwerkingsverband automatisch `platter',
terwijl de activiteiten inhoudelíjk, buiten het feit dat ze op een kleiner deel van het
criminele bedrijfsproces betrekking hadden, niet wezenlijk anders waren. Dat gold
nog het meest voor de `lokale generalisten', die zich vaak beperkten tot de handel in
xtc en daarnaast in allerlei uiteenlopende illegale goederen of gestolen waren.
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6. ORGANISATIE, AFSCHERMING
EN OPSPORING VAN

XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

6.1. INLEIDING

In hoofdstuk 3 werdvastgesteld dat de overheid door middel van opsporingsactivitei-

ten primair het criminele bedrijfsproces kan beïnvloeden. Om de vraag te kunnen

beantwoorden hoe uitvoerders van complexe illegale activiteiten reageren op

interventies van opsporingsinstanties moet dat bedrijfsproces dus centraal worden

gesteld.
Het criminele bedrijfsproces valt uiteen in drie onderdelen: de goederenstroom,

de informatiestroom en de geldstroom. Zoals eerder vastgesteld, concentreren de
beïnvloedingsmogelijkheden zich met name op de goederenstroom en deels ook op
de geldstroom. De Nederlandse strafwetgeving biedt echter niet de mogelijkheid louter
en alleen op grond van de informatiestroom, met andere woorden op grond van
uitgewisselde inhoudelijke informatie over (voorgenomen) strafUare feiten, tot
een veroordeling te komen. Dat is slechts, en bovendien pas sinds kort, mogelijk
als het om terroristische misdrijven gaat.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal om te beginnen nader worden ingegaan op
de organisatie en afscherming van de xtc-productie en -handel en op de ontwikke-
lingen zich daarin tussen 1996 en 2004 hebben voorgedaan. Daarbij wordt afzonderlijk
aandacht besteed aan de goederenstroom, de informatiestroom en de geldstroom.

Vervolgens komt in paragraaf 6.3 de vraag aan de orde hoe de opsporing van xtc-
productie en -handel in het voornoemde tijdsbestek concreet gestalte heeft gekregen,
gegeven de kaders die in hoofdstuk 4 werden geschetst.

Vervolgens wordt in paragraaf 6.4 onderzocht welke aanpassingen zich in de
organisatie en afscherming van het criminele bedrijfsproces hebben voorgedaan, in
reactie op de ontwikkelingen in de opsporing. Dit gebeurt aan de hand van de
hypothesen die in hoofdstuk 1 werden geformuleerd.

In paragraaf 6.5, tot slot, worden de bevindingen uit dit hoofdstuk op een rij gezet.
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6.2. ORGANISATIE EN AFSCHERMING VAN XTC-
PRODUCTIE EN -HANDEL

Criminele samenwerkingsverbanden beschikken, zo volgt uit het vorige hoofdstuk,
over de nodige vrijheid om hetzelfde criminele bedrijfsproces op verschillende
manieren te organiseren. Xtc-productie en -handel vergt echter onherroepelijk een
logistiekproces waarin een aantal vaste stadia moeten worden doorlopen. Dat proces
zal dan ook als leidraad voor de navolgende beschrijving worden genomen.

Ook met betrekking tot de afscherming van het bedrijfsproces kunnen verschillende
keuzes worden gemaakt. Om te beginnen kan het criminele bedrijfsproces zoveel
mogelijk worden verhuld. Daarnaast kan worden geprobeerd de afbreukrisico's zoveel
mogelijk te verkleinen. Tot slot kunnen actieve contrastrategieën worden gehanteerd,
om te voorkomen dat opsporingsinstanties hun werk effectief kunnen doen.

In het vervolg van deze paragraaf worden, in relatie tot xtc-productie en -handel,
de manieren van organisatie en de afschermingsmethoden van de goederen-,
informatie- en geldstroom beschreven, zoals die uitde onderzochte dossiers naar voren
zijn gekomen.

6.2.1. ORGANISATIE EN AFSCHERMING VAN DE
GOEDERENSTROOM

De goederenstroom in relatie tot xtc-productie en -handel wordt beschreven aan de
hand van het logistieke proces dat in hoofdstuk 2 uiteen is gezet. Dat proces omvat
de volgende vijf hoofdstappen, die hier in herinnering worden geroepen:
1. Verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen:

a. verzorgen van een productieruimte;
b. verzorgen van standaardapparatuur en legale grondstoffen;
c. verzorgen van speciale apparatuur en illegale grondstoffen;

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 eindproduct.
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1) Verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen

De eerste stap in het logistieke proces van xtc-productie en -handel betreft het
verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen. Dit deel van het proces kan
op zijn beurt worden onderverdeeld in drie substappen namelijk: het verzorgen van
een ruimte waar kan worden geproduceerd, het verzorgen van legale grondstoffen
en standaardapparatuur en het verzorgen van speciale apparatuur en illegale
grondstoffen.

Allereerst moeten opstallen worden geregeld waar het laboratorium kan worden
ondergebracht. Uit de onderzochte dossiers bleek dat xtc-laboratoria op uiteenlopende
plaatsen werden ingericht. Het ging bijvoorbeeld om bedrijfspanden, woningen,
garages bij woningen en vakantiehuisjes. Ook mobiele productieplaatsen, bijvoorbeeld

in verplaatsbare zeecontainers, werden aangetroffen. Regelmatig werden tijdens één

opsporingsonderzoek zelfs meerdere laboratoria gevonden, die bijvoorbeeld de ene

keer in een bedrijfspand en de andere keer in een woning stonden. In casus 18

bijvoorbeeld, werden zelfs zeven laboratoria ingericht, door hetzelfde criminele

samenwerkingsverband. Vier daarvan bevonden zich in een woonhuis of in een garage

bij een woning. De drie andere laboratoria stonden in een bedrijfspand. In casus

22 werden ook meerdere productieplaatsen ontmanteld, waarvan er bijvoorbeeld
twee in garages bij een woonhuis stonden en een ander laboratorium in een schuur
bij een boerderij. In dezelfde casus verrichte een laborant het kristallisatieproces
van amfetamine zelfs in zijn eigen huis, en nam daarbij de ongemakken van sterk
geurende en agressieve dampen voor lief. In casus 9 werd een deel van het productie-
proces uitgevoerd in een zeecontainer die op een bedrijfsperceel stond. In dezelfde
zaak werd ook een vakantiehuisje als productieplaats gebruikt. Datzelfde gebeurde
in casus 19.

Wanneer er een geschikte productielokatie voorhanden is moet die, in de tweede
plaats, worden ingericht. Daarvoor moeten om te beginnen legale grondstoffen en
standaardapparatuur worden verworven. Een belangrijk deel van de hardwnre die
nodig is voor de fabricage van xtc, in sommige gevallen zelfs alle apparatuur, kan
worden aangekocht bij reguliere groothandelsbedrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor
professioneel laboratoriumglaswerk ofverwarmingsmantels en voor diepvriezers, die
worden gebruikt wanneer men de `koude' synthesemethode hanteert.

De productiemiddelen voor de tablettering, zoals mengmachines en tabletteer-
machines, zijn eveneens legaal verkrijgbaar. Ook de meeste chemicaliën en droge
grondstoffen kunnen van bovenwereldbedrijven worden betrokken. Te denken valt
bijvoorbeeld aan methylamine of platinumoxide, stoffen die bij het syntheseproces
een rol spelen, of grondstoffen als magnesiumstearaat en microcellulose, die bij
de tablettering worden gebruikt.

Uit de onderzochte dossiers bleek dat de standaardapparatuur en de legale
grondstoffen uit uiteenlopende bronnen bijeen werden gebracht. Vaak beschikten
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de organisatoren of laboranten reeds over eigen apparatuur, vanwege eerdere
betrokkenheid bij deproductie van xtc. Deoverige productiemiddelen en grondstoffen
werden doorgaans aangekocht bij groothandelsbedrijven of, in kleine hoeveelheden,
in de detailhandel. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld in casus 23.

Naast standaardapparatuur zijn voor de fabricage van synthetische drugs ook
productiemiddelen nodig die niet `in de winkel' kunnen worden gekocht. Deze moeten
dus speciaal worden vervaardigd. De daarvoor noodzakelijke onderdelen zijn overigens
wel weer gewoon in de handel te koop. In de onderzochte dossiers bleek de speciale
apparatuur zowel door grotere als kleinere specialisten te zijn verzorgd. De dienstverle-
ner die een hoofdrol speelde in casus 10 vervaardigde op grote schaal reactievaten,
die bovendien van goede kwaliteit waren. Deapparatuur met zijn `handtekening' dook,
tot zijn aanhouding in 2002, dan ook in tal van laboratoria op. Naast deze grote
speler waren in de onderzochte periode echter ookallerlei kleinschalige toeleveranciers
actief. In casus 18 werden bijvoorbeeld twee reactievaten besteld bij een specialist
die ook voor andere organisatoren werkte. Ook in casus 19 en casus 24 werden
drukvaten bij dienstverleners besteld. In een ander geval (casus 17) maakten de
laboranten het reactievat zelf op maat.

Tot slot moet, voordat met de fabricage kan worden begonnen, worden voorzien
in de illegale grondstof PMK, ofde basisgrondstoffen waaruit dat product kan worden
vervaardigd. De basisgrondstof voor de fabricage van MDMA is sassafrasolie, een
product dat wordt gewonnen uit de sassafrasboom of-struik. Die groeit in verschillen-
de landen, waaronder China. Uit sassafrasolie wordt in twee stappen PMK vervaardigd.
De eerste tussenstap levert safrol op. In de onderzochte periode waren zowel safrol
als PMK strafbaar gesteld in de WVMC.

Hoewel MDMA dus, via deze tussenstappen, ook op basis van sassafrasolie kan
worden gesynthetiseerd, werd die werkwijze in de onderzochte dossiers niet aangetrof-
fen."y Wel werd, in casus 19, een syntheseproces op basis van safrol aangetroffen. In
vrijwel alle onderzochte gevallen was PMK derhalve de basisgrondstof voor de
productie van MDMA. Deze grondstofwerd voornamelijk uit China geïmporteerd.
Daarmee hielden zich vooral Chinese criminele groeperingen bezig. Lij kochten de
grondstof in China in en zorgden, soms via de nodige omwegen, voor de smokkel naar
Nederland. Vervolgens verkochten zij de chemicaliën hier door aan autochtone
criminele groeperingen. Casus S en casus 27 betroffen onderzoeken naar deze import.
De tussenhandel in PMK, en overigens ook in BMK, was in de onderzochte gevallen
het werkterrein van Nederlandse criminele samemverkingsverbanden, met name uit

In casus 4 had de organisator wel de beschikking over een hoeveelheid sassafrasolie, maar of die ook
daadwerkelijk gehruikt is voor de fabricage van MD?`9A is niet duidelijk geworden. In 2000 werd
in een laboratoriwn in Maasbracht 23.SOU liter sassafrasolie in beslag genumen, welke 17.000 liter
PMK had kunnen opleveren f L'nit Synthetísche llrugs, l~mrvenfng 2000, p. 16.) Ook kleinschalige
hobbyisten werkten, in rogenaamde `keukenlaboratoria', weleens op basis van sassafrasolie.
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de woonwagenwereld. Dit was bijvoorbeeld het geval in casus 5, casus 8, casus 9 en
casus 22.'~"

Deze beschrijving laat zien dat de voorbereiding van de fabricage van xtc de nodige
handelingen vergt, die derhalve ook allemaal moeten worden afgeschermd, zowel tegen
toevallige ontdekkingen als tegen gerichte opsporingsonderzoeken.

In de onderzochte zaken bleken om te beginnen verhullingsmaatregelen te worden
toegepast bij de huur van een productielokatie. De eerste methode was het betrekken
van deeigenaarlverhuurder in het complot. Wanneer het laboratorium bij toeval werd
ontdekt verklaarde deze tegenover de politie dat hij niet wist wat de huurder precies
uitspookte. De ruimte werd cash gehuurd, om contracten ofandere papieren sporen
te vermijden. Deze afschermingsmaatregelen boden uiteraard minder soelaas wanneer
het lab in vol bedrijfkon worden aangetroffen, en ook laboranten werden aangehou-
den. Ook had de afscherming niet veel waarde wanneer het laboratorium van te voren
langduriger werd geobserveerd en bijvoorbeeld de telefoon van de verhuurder werd
afgeluisterd, zoals in casus 22. In dat geval kon de betrokkenheid van de verhuurder
vrij eenvoudig worden aangetoond. In andere zaken was dat echter moeilijker,
bijvoorbeeld omdat het laboratorium in een loodsop een bedrijventerrein stond waar
de verhuurder zich niet liet zien.

In casus 9 en casus 13 was de verhuurder een goede bekende van de organisator.
In casus 18 en casus 21 waren sommige verhuurders zelf onderdeel van het criminele
netwerk. Tijdens verhoren verklaarden ze dat het voorhen, gezien de omvang van hun
bezittingen, ondoenlijk was omvoortdurend toezicht te houden op de activiteiten van
de huurders. Bovendien zagen zij dat niet als hun verantwoordelijkheid. Gezien de
achtergrond van deze `pandjesbazen' was vermoedelijk echter eerder sprake van
verwijtbare betrokkenheid dan van daadwerkelijke onschuld.

Een andere constructie die regelmatig kon worden aangetroffen, was onderhuur.
Veelal ging het om een huurder die een ruimte voor bedrijfsactiviteiten ter beschikking
had, maar die in financiële moeilijkheden verkeerde. In zulke situaties bleken deze
huurders regelmatig bereid om een deel van die ruimte, tegen contante betaling,
zonder vragen te stellen onder te verhuren. Doorgaans ging het maar om een
relatief korte periode. In die tijd werd het xtc-lab geïnstalleerd en een aantal weken
productie gedraaid, en daarna brak het criminele samenwerkingsverband de
opstelling weer af.

Tot slot kwamen uit de dossiers ook voorbeelden naar voren waarin de opstallen

rechtstreeks van een bonafide eigenaar werden gehuurd. In die gevallen moesten de
xtc-producenten dan ook aanzienlijk meerverhullingsmaatregelen treffen. In diverse
zaken gebruikten zij het voorwendsel dat ze ter plekke een bedrijf wilden starten of
goederen wilden opslaan. De verhuurder maakte vervolgens een gewoon huurcontract
op, waarbij tevens een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder werd gemaakt.

'"" In casus 5 en casus 22 ging het overigens om BMK, de grondstofvoor de fabricage van amfetamine.
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Wel werd contante betaling geaccepteerd. In casus 18 werd bij enkele gelegenheden
een tussenpersoon naar voren geschoven die valse identiteitspapieren overlegde. Hij
betaalde de huur voor een aantal maanden vooruit, en liet zich ter plaatse verder niet
meer zien. Het identiteitsbewijs bleek bij nader onderzoek te behoren aan een
drugsverslaafde man, die het als vermist had opgegeven.'~' Het was daarna voorzien
van een foto van degene die het huurcontract had laten opmaken. Zijn identiteit kon
echter niet worden achterhaald.

Ook in casus 17 werd een bedrijfsruimte door een tussenpersoon gehuurd, die zich
daarbij overigens wel identificeerde. Het was dan ook de bedoeling van de xtc-
producenten om de lokatie maar kort te gebruiken. In casus 8 werden bij één
gelegenheid zelfs nog mindervoorzorgsmaatregelen genomen. De organisator huurde
het bedrijfspand eenvoudig op eigen naam, kennelijk omdat hij tevens van plan was
ter plaatse ook daadwerkelijk een legaal bedrijf te starten, terwijl het laboratorium
maar kort zou gaan `draaien.' Bovendien moest hij snel een nieuwe lokatie zien te
vinden, omdat de verhuurder van het bedrijfspand waar het lab op dat moment stond
het had ontdekt en de producent had gesommeerd om het direct af te breken. Later
werd een `contract' gevonden waarmee de organisator had willen veinzen dat hij een
deel van de ruimte had onderverhuurd. Dat contract was kennelijk bedoeld voor
de eventualiteit van een toevallige ontdekking. De zogenaamde onderhuurder
was wederom een aan drugs verslaafde man.

De volgende stap in de voorbereiding van productie betreft de aankoop van legale
productiemiddelen en grondstoffen. Ook daarbij is het zaak te voorkomen dat de
transacties via een paper trailnaar de leden van het criminele samenwerkingsverband
leiden.

In de onderzochte dossiers werd dit in sommige gevallen bewerkstelligd door
aankopen te doen bij detailhandelsbedrijven. Dit gebeurde bijvoorbeeld in casus 22.
Dat had echter als evident nadeel dat aldaar maar relatief kleine hoeveelheden
producten onopvallend konden worden aangekocht. Om bedrijfsmatig te werken
moesten de goederen dan ook worden betrokken van groothandelaars. Particulieren
kunnen bij de groothandel echter geen aankopen doen: dat is voorbehouden aan
bedrijven. Dit betekende dus dat de criminele samenwerkingsverbanden ofwel van
een eigen bedrijf gebruik moesten maken, ofwel valsheid in geschrifte moesten plegen.
Indien het om een eigen bedrijf ging, moest er bovendien ook een daadwerkelijke
toepassingsmogelijkheid voor de desbetreffende goederen zijn. In casus 21 had dextc-
producent bijvoorbeeld een drukkerij. In een ander voorbeeld was de xtc-producent
de eigenaar van een straal- en coatingbedrijf, en kon hij op naam daarvan grondstof-

;{ ~ Overigens blijkt iiit de basisregistratie van de politie dat vrijwel alle leden van criminele samenwer-
kingsverbanden in een periode van vijfjaarwel één of ineer paspoorten oEandere identiteitsbewijzen
aIs vermist hebben opgegeven. Of deze vervolgens ook voor illegale praktijken zijn benut zou nader
moeten worden underzocht.
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fen bestellen.'~' Echter, wanneer een koper aanzienlijk grotere hoeveelheden
grondstoffen besteld dan vergelijkbare bedrijven in zijn branche, of andere soorten
chetnicaliën, liep hij wel de kans dat dit bij de groothandelsbedrijven de wenkbrauwen
deed fronsen. En dit bracht weer het risico met zich mee dat de leveranciers, op basis
van de WVMC, melding zouden maken van een ongebruikelijke transactie. In de
praktijk werden dan ook meestal andere afschermingsmaatregelen getroffen.

In de dossiers konden drie strategieën worden aangetroffen om, zonder sporen
achter te laten, productiemiddelen bij reguliere groothandelsbedrijven te kunnen
aankopen. De eerste optie was gebruik te maken van een malafide Nederlandse
leverancier, die bereid was onderhands productiemiddelen ofchemicaliën te leveren
aan particulieren, en in zijn bedrijfsadministratie onvolledige of valse gegevens te
verwerken. Deze methode speelde in de dossiers een belangrijke rol, maar werd
sinds de invoering van de WVMC ( 1995) en met name sinds de oprichting van de
USD, die speciale aandacht aan deze toeleveranciers ging besteden, steeds risicovoller.

Een andere mogelijkheid was de grondstoffen in het buitenland aan te kopen. Dit
bracht minder risico's met zich mee, aangezien aldaar geen meldingsplicht bestond
met betrekking tot ongebruikelijke transacties met chemicaliën, en men in andere
landen bovendien geen equivalent van het artikel l0a van de Opiumwet kende. Met
name na 2000 werden grondstoffen dan ook veelvuldig in België en Duitsland
aangekocht. Een Limburgse groepering, die in januari 2006 werd aangehouden,
specialiseerde zich daar bijvoorbeeld in. Als extra afschermingsmaatregel konden ook
in het buitenland malafide leveranciers worden gezocht. Dat gebeurde bijvoorbeeld
in casus 6.

Last but not lenstkonden de noodzakelijke grondstoffen bij groothandelaars worden
gestolen. In maart 2003 werd, bij een bedrijf in het Belgische Machelen, een groot
aantal gevulde gascilinders gestolen, die later opdoken in diverse laboratoria en bij
afvaldumpingen.'a`

De derde stap in het voorbereidingsproces van de xtc-productie is het verzorgen
van de reactievaten en PMK. Zoals hiervoor werd beschreven werden deze aangekocht
bij dienstverleners in het criminele netwerk. Dit betekende dat, om ontdekking te
voorkomen, de normale voorzorgsmaatregelen rondom zulke handelstransacties
moeten worden genomen. De importeurs van PMK en de vervaardigers van speciale
apparatuur, moesten op hun beurt specifieke maatregelen treffen om te voorkomen
dat hun activiteiten toevalligworden ontdekt, ofonderwerp worden van opsporingson-
derzoek. Die maatregelen waren vergelijkbaar met hetgeen navolgend met betrekking
tot de productie en verhandeling van xtc aan de orde zal komen.

;,, Zie LJN:AER25ï, 18 september 2002.
Presentatie G. Robben en ~~. Lamiro}'van het onderzoek `Doorn', conferentie Syndec-2, Maastricht
22-23 november 2005.
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2) Inric{iting van het laboraiorit~m

De volgende fase in het logistieke proces isde feitelijke inrichtingvan het laboratorium.
De stappen die daarin moeten worden gezet zijn enerzijds het vervoer van de
uiteenlopende apparatuur en grondstoffen naar de lokatie waar het laboratorium zal
worden ingericht, en anderzijds de installatie van de apparatuur ter plaatse.

Uit de onderzochte dossiers bleek dat één en ander soms in korte tijd werd
gerealiseerd, maar er waren ook gevallen waarin daarmee enkele weken of zelfs
maanden gemoeid waren. Bij één van de laboratoria in casus 18, vergde het ongeveer
drie weken om het laboratorium operationeel te krijgen. In die periode werd een
achttal personen bij de desbetreffende lokatie geobserveerd, waaronder de verhuurder,
maar ofdie ook allemaal werkr.aamheden hebben verricht is niet duidelijkgeworden.
In casus 17 vergde de totale inrichting van het laboratorium iets meer dan twee
maanden. Hier gebeurde dit door slechts drie personen, die ook de feitelijke productie
zouden gaan verzorgen. Ue inrichting duurde kennelijk langer dan voorzien, omdat
de huur van de lablokatie tussentijds met enkele maanden moest worden verlengd.

De aanvoer van de apparatuur en grondstoffen voor het laboratorium bleek vaak
een sterk gefragmenteerd proces. Er moesten op tal van adressen goederen worden
opgehaald, op parkeerplaatsen worden overgedragen, tijdelijk worden opgeslagen, voor
reparatie of aanpassing worden weggebracht, enz. Het vervoer werd doorgaans
opgedragen aan zowel vaste als losse hulpkrachten. lV1et enige regelmaat gebruikte men
daarvoor huurauto's, bijvoorbeeld wanneer grotere hoeveelheden grondstoffen of
zwaarder materiaal moesten worden getransporteerd.

De criminele samenwerkingsverbanden liepen tijdens deze fase van het criminele
bedrijfsproces om te beginnen het risico dat een transport van apparatuur of
grondstoffen onderweg toevallig zou worden gecontroleerd. Voorts moesten zij
rekening houden met de mogelijkheid dat de politieofcriminele collega's een transport
zouden achtervolgen, om aldus de productielokatie te kunnen vaststellen. Tot slot
bestond de mogelijkheid dat burgers die regelmatig in de buurt vertoefden, zoals
omwonenden of inedewerkers van omliggende bedrijven, bepaalde opvallende zaken
zouden constateren en deze eventueel melden.

Uit de onderzochte zaakdossiers kan worden opgemaakt dat het risico op een
toevallige aanhouding tijdens het vervoer van goederen kennelijk als betrekkelijk gering
werd ingeschat. Alleen in casus 6 werd een vorm van contra-observatie vastgesteld.
In dat geval lieten de organisatoren de voertuigen die de chemicaliën vervoerden
vooraf gaan door een verkenner in een snelle auto, om na te gaan ofer ergens op de
route toevallig werd gecontroleerd.

Daarnaast werden er wel maatregelen getroffen om, met valse papieren, de
herkomst van de chemicaliën te verhullen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een
transport van aceton dat door de douane werd gecontroleerd. Volgens de papieren
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was deze partij bij een schildersbedrijf gekocht. En de transporteurs weigerden
natuurlijk te vertellen waarheen zij op weg waren.

Om het risico van een dynamische observatie door de politie ofeen achtervolging
door een lid van het criminele netwerk in te perken, werden vooral compartimente-
ringsmaatregelen genomen. Dit hield in dat de goederen in fasen van het aankoopadres
naar het laboratorium werden vervoerd. Men bracht ze eerst van de leverancier naar
een opslaglokatie. Daar werden ze enige tijd bewaard, om de eventuele achtervolgers

de lust te ontnemen al die tijd de opslaglokatie onder observatie te houden. Een
voorbeeld hiervan is te vinden in casus 23, waarin regelmatig grondstoffen werden

opgehaald bij een bedrijf in België. De hulpkrachten vervoerden die naar een woning

in Maastricht. Tijdens het opsporingsonderzoek kon niet worden nagegaan waar

ze verder heen gingen. Een deel van de grondstoffen werd later in een tabletteer-

inrichting in Maasmechelen teruggevonden.

Het transport werd niet alleen uit afschermingsoogpunt in delen opgeknipt, maar
soms ook om organisatorische redenen, ofom te voorkomen dat losse hulpkrachten
de laboratoriumlokatie te weten zouden komen. In casus 18 leverde een groepering,
die vanuit Zaandam opereerde, een drukvat dat naar een laboratorium in België
vervoerd moest worden. Dat gebeurde echter niet rechtstreeks. Het reactievat werd
eerst door een losse hulpkracht, in een gehuurd busje, naar Rotterdam vervoerd. Hij
liet het voertuig ergens in een woonwijk achter, waar het een nacht bleef staan. De
volgende dagwerd het door een andere hulpkracht opgehaald, die er rechtstreeks mee
naar een laboratorium reed. In casus 22 bestond het criminele samenwerkingsver-
band uit personen die woonachtig waren in Limburg en Midden-Brabant. Hier
werden de productiemiddelen uit allerlei opslagplaatsen opgehaald en overgebracht
naar het laboratorium. In deze zaak werden zakken met chemicaliën en onderdelen
van apparatuur onder meer overgedragen op een parkeerterrein langs de rijksweg A2,
voordat er mee naar het laboratorium werd gereden.

Naast het compartimenteren van transporten kunnen de leden van criminele
samenwerkingsverbanden ook maatregelen nemen om het feitelijke volgen door de
politie te bemoeilijken. Enerzijds kunnen zij proberen het gebruik van electronische
observatiehulpmiddelen (peilbakens) te hinderen ofonmogelijk te maken. Anderzijds
kunnen zij pogingen doen het fysieke achtervolgen, door een observatieteam, te
bemoeilijken.

De leden van het criminele samenwerkingsverband probeerden zich in depraktijk
tegen de toepassing van peilbakens af te schermen door speciaal voor de gelegenheid
huurauto's te gebruiken, door auto's te lenen van bekenden, ofdoor allerlei wisseltrucs

met voertuigen toe te passen. In casus 1 deed de organisator bijvoorbeeld auto's cadeau

aan diverse bekenden, op voorwaarde dat ze die op verzoek bij hem kwamen afleveren

zodat hij er gebruik van kon maken. In casus 8 moest een hulpkracht, wanneer hij

werkzaamheden in het laboratorium moest gaan verrichten, naar een parkeerterrein

rijden bij een wegrestaurant, waar hij vervolgens werd opgepikt Één crimineel
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samenwerkingsverband maakte steeds gebruik van motoren, dievoor de gelegenheid
werden gestolen. Daardoor werd voorkomen dat de politie daarin een peilbaken
kon aanbrengen. Om plaatsbepaling via mobiele telefoons te voorkomen werden
die eenvoudig uitgeschakeld wanneer men naar het laboratorium ging. Die maatregel
werd bijvoorbeeld in casus 22 genomen.

De politie paste in de onderzochte dossiers regelmatig dynamische observaties toe,
door middel van een OT. In de jaren negentig betekende zoiets nog dat een subject
op zichtsafstand moest worden gevolgd. Toen konden de leden van criminele
samenwerkingsverbanden dus nog afscherming ontlenen aan afwijkend rijgedrag.
In casus 3, die zich in 1996 afspeelde vertoonde de organisator bijvoorbeeld
zeer roekeloos rijgedrag, al danniet met het doel achtervolging te bemoeilijken.'~" Ook
over allerlei andere trucs, zoals het rijden van rondjes op rotondes, de auto stilzetten
langs de weg, of juist langzaam rijden op de snelweg, konden door rechercheurs
anekdotes worden verteld.

Om observatie te bemoeilijken werd ook gebruik gemaakt van de landsgrenzen.
Grensoverschrijdende observaties zijn wel mogelijk, maar ook aan bepaalde beper-
kingen gebonden. Bovendien leveren ze de rechercheteams het nodige administratieve
werk op. Met name in de regio Zuid-Limburg bleken leden van diverse criminele
samenwerkingsverbanden zich de laatste jaren in België te hebben gevestigd. In casus
5 woonde één van de verdachten bijvoorbeeld in België, op slechts vijfminuten rijden
van de Nederlandse grens. Er moest dus telkens een Belgisch observatieteam worden
opgeroepen om het eerste stukje van de achtervolging uit te voeren, maar daarvoor
ontbrak meestal echter de tijd.'~' In dit geval kon dat praktisch worden opgelost door
Belgische politiefunctionarissen mee te laten rijden met een Nederlands OT (zoge-
naamde `opstappers').

In casus 2 woonde een organisator dicht bij de Nederlands-Duitse landsgrens. Hij
reed dan ook vaak bewust door Duitsland naar afspraken elders in Nederland. Dit
betekende dat het rechercheteam telkens een grensoverschrijdende observatie moest
verrichten wanneer ze hem wilde volgen, dat met een rechtshulpverzoek moest worden
geformaliseerd.""'

Leden van het criminele netwerk vertonen in het algemeen vaker dan gemiddeld risicovol rijgedrag
en lopen ook een grotere kans op betrokkenheid bij een verkeersongevaL Zie bijvoorbeeld P.
Nieuwbeerta en 1. Deerenberg (2004).
In het kac{ervan de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) kunnen observaties die op Nederlands
grondgebied zijn gestartdooreen OT wel worden voortgezet over de landsgrens (en omgekeerd ook
door een Belgisch ofDuits OT naar Nederland ). De SUO voorzag echter niet in de mogelijkheid van
een start van een observatie op buitenlands grondgebied. Zie M. den Boer en A. Spapens (Z002).
Vooreen beschrijvingvan de praktische problematiek bij grensoverschrijdende justitíële en politiële
samenwerking wordt verwezen naar C. Fijnaut, A. Spapens en D. van Daele (200;) en A. Spapens
en C. Fijnaut (2005).
[n dit geval maakte de betrokkene veelvuldig gehruik van een rariteit in het Limburgse, de
zogenaamde `Duitse weg.' Het betreft de Nederlandse provinciale weg N274, dic enkele kilometers
over Duits grondgebied loopt, een overblijfsel van de tijdelijke `annexatie' van enkele kleine stukies
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In het huidige tijdsgewricht hebben deze methoden hun functie goeddeels verloren.
Thans worden bij observaties als het enigszins kan uiteenlopende technische
hulpmiddelen ingezet, zodat het OT veel meer op afstand kan blijven. Het met voeten
treden van allerlei verkeersregels heeft voor de leden van criminele samenwerkingsver-
banden dan ook een stuk minder zin. Zij lijken dat ook te beseffen. In recentere
dossiers probeerden zij dan ookvooral te voorkomen dat de politievan peilapparatuur
gebruik kon maken. In casus 1 deed de organisator dit reeds door voortdurend
verschillende voertuigen te gebruiken. Ook het sweepen van voertuigen op de
aanwezigheid van peilbakens kon in de dossiers worden aangetroffen. De organisator
in casus 21iet dit bijvoorbeeld zeer regelmatig doen. De intensiteit van de maatregelen
tegen eventuele achtervolging bleek tussen individuele criminele samenwerkingsver-
banden sterk te verschillen.

Tot slot bestond het risico dat de overdracht van goederen, zoals de aflevering van
materialen bij het laboratorium, bij toeval door nieuwsgierigen werd gezien. In de
onderzochte dossiers bleken de xtc-producenten daarmee bij de keuze van productie-
lokaties tot op zekere hoogte rekening te houden. Zij kozen enerzijds plaatsen waar
de kans op toevallige pottenkijkers klein was, zoals loodsen ofschuren bij woonhuizen
die voorbuitenstaanders niet benaderbaar waren zonder dat zij konden worden gezien.
Een afgelegen ligging bracht echter ook het nadeel met zich mee dat de plotselinge
aanloop van vreemden sneller opviel. Dat was bijvoorbeeld het geval in casus 6, waar
een laboratorium in een boerderij op het Friese platteland was ingericht. Die was
eigendom van iemand die plaatselijk enigszins als een zonderling werd beschouwd,
en die nooit veel aanloop van bezoekers had. Het viel dan ook direct op toen daar
opeens verandering in kwam.

In een ander geval kwamen de laborant en zijn hulpjes altijd met dezelfde auto,
die werd bestuurd door iemand die bij de omwonenden bekend was. De passagiers
gingen op de grond liggen, zodat het leek alsof de chauffeur de enige bezoeker was.
In de onderzochte gevallen werden de laboratoria ook vaak in loodsen op bedrijventer-
reinen ingericht. Dit had als belangrijk voordeel dat het laden en lossen van goederen,
ook's nachts, weinig opzien baarde. Bovendien waren de bedrijfsruimten doorgaans
groot genoeg om busjes of kleine vrachtwagens naar binnen te kunnen rijden, zodat
de goederen buiten het zicht konden worden gelost of opgehaald.

Met betrekking tot de verhulling van het laboratorium als zodanig, konden in de
onderzochte dossiers verschillende gedragslijnen worden ontwaard. In een aantal
gevallen werden laboratoria zorgvuldig ingericht, kennelijk met de bedoeling om
ze voor langere tijd in bedrijf te ktmnen houden, en werd veel werk gemaakt van
de verhulling. Dit gebeurde bijvoorbeeld in casus 13. In een ander geval verklaarde

Duits gebied na afloop van de Tweede lti'ereldoorlog, die inmiddels weer ongedaan zijn gemaakt.
Later is er een aparte regeling tussen Nederland en Uuitsland getroffen om een einde te maken aan
de administratieve rompslomp ten gevolge van dit fenumeen.
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een hulpkracht dat het criminele samenwerkingsverband een goed afgeschermde
lokatie had gevonden, waarop men bijzonder zuinig was. De leden van de groepering
probeerden alle aandacht dan ook zoveel mogelijk te vermijden.

In de regel werden de labs echter slechts voor kortstondig gebruik ingericht, en
werden maar weinig afschermingsmaatregelen genomen.''' In casus 19 werd het
productieproces in een huisje op een Zeeuws vakantiepark ingericht, waar de kans op
ontdekking door voorbijgangers dus relatief groot was. Bovendien werd de woning
in enkele weken tijd vrijwel geruïneerd als gevolg van het productieproces. De
laboranten dumpten het chemisch afval eenvoudig in het bijbehorende schuurtje. Toch
werden ook tijdelijke lokaties soms zorgvuldig ingericht. Casus 17 vormt daarvan een
uitstekend voorbeeld. Het laboratorium was, volgens experts van de USD, één van
de `netste' die ooit werden aangetroffen, terwijl het desbetreffende bedrijfspand
toch maar voor enkele maanden was gehuurd. Kennelijk was men dus toch niet
van plan geweest er lang gebruik van te maken.

3) Verzorgen vnn de productie

De volgende fase in het criminele bedrijfsproces is de feitelijke fabricage van xtc. Dat
productieproces kan nader worden onderverdeeld in vier stappen. De eerste stap is
het synthetiseren van MDMA uit PMK, met behulpvan andere chemicaliën. Dit levert
MDMA-olie op. Die olie kan in principe naar een andere lokatie worden overgebracht
voor de tweede stap: de kristallisatie van de olie in MDMA-poeder. Deze eerste en
tweede stap worden in de praktijk echter vaak op dezelfde plaats uitgevoerd, ofdoor
dezelfde personen. Het poeder dient vervolgens, in een derde stap, tot tabletten te
worden verwerkt. Die xtc-pillen vormen het kant-en-klare eindproduct dat aan de
consument wordt verkocht De vierde en laatste stap in het productieproces is het
verwijderen van de afvalstoffen.

Het syntheseproces werd in de onderzochte dossiers doorgaans uitgevoerd door
een ( ervaren ) laborant, die werd geholpen dooréén of twee hulpkrachten die niet over
speciheke deskundigheid beschikten. In vrijwel alle onderzochte gevallen werd in het
lab door tenminste twee personen gewerkt. De uitvoering van een volledig synthe-
seproces, inclusief kristallisatie en drogen, vergde enkele dagen.''~ Het chemische
proces vergt meerdere fasen, die elk een aantal uren duren en die tussentijds niet
kunnen worden onderbroken. De laboranten verbleven dan ook vaak enkele dagen
achtereen in het laboratorium om minstens één `draai' helemaal af te ronden.

Tablettering is minder risicovol dan het syntheseproces. Bij het slaan van pillen
wordt immers niet met gevaarlijke chemicaliën gewerkt en er is ook geen sprake van

Zie ook E. Kleemans, E. van den Berg, H. van de Sunt e.a. ( 1998{: p. I 13- I 14.
Voorcen uitgebreide beschrijvingvan het syntheseproces wordt verwezen naar IRT Zuid-Nederland,
Fenomee~iorrderzoek Syntheti:ihe Dn~gs, 1996.
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ontploffingsgevaar.'~y Het is echter wel een zorgvuldig karweitje. MDMA-poeder en
andere (droge) stoffen moeten in de juiste verhouding worden gemengd, om te
voorkomen dat de pillen uit elkaar vallen of de kwaliteit teveel gaat fluctueren. De
tablettering bleek in de onderzochte dossiers doorgaans op een andere lokatie plaats
te vinden dan de synthese en het kristallisatieproces. Dit gebeurde niet alleen omdat
de tablettering vaak door andere personen werd uitgevoerd, maar ook uit oogpunt
van afscherming, waarop hierna nog zal worden ingegaan. Tabletteerders werkten
soms voor meerdere organisatoren. In casus 9 leverde de laborant bijvoorbeeld
MDMA-poeder aan zo'n groepering om die tegen betaling te laten tabletteren, waarna
hij de kant-en-klare pillen weer wilde doorverkopen. In casus 23 werd een grote
tabletteerplaats in het Belgische Maasmechelen opgerold, waarvan diverse producenten
gebrttik maakten.

Tot slot levert het productieproces allerlei afval op, bijvoorbeeld restproducten
van het syntheseproces (afvalchemicaliën ), alsmede lege verpakkingen van grondstof-
fen en gascilinders. In de onderzochte dossiers werd in verreweg de meeste gevallen
het afval ofivel achtergelaten in het laboratorium, ofwel ergens gedumpt. Een enkele
keer werden de afvalchemicaliën geregenereerd om ze te kunnen hergebruiken. In
één voorbeeld werd dat karweitje uitbesteed aan een losse hulpkracht, die er in zijn
eigen garage mee aan het werk ging.

Een gedetineerde hulpkracht verklaarde dat er regelmatig vanuit `hun' labora-
torium kleinere hoeveelheden afvalchemicaliën werden afgevoerd, die zij ergens in
het milieu dumpten. Anderen sloegen het afval tijdelijk ergens op, om later een
grotere hoeveelheid in één keer kwijt te kunnen raken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
casus 22. Sommige groeperingen kozen ervoor zo min mogelijk met de chemicaliën
te slepen, en lieten de reststoffen achter op de productielokatie, wanneer ze die hadden
ontruimd. Een voorbeeld daarvan was een laboratorium dat in juli 2002 in het
Brabantse Dongen werd ontdekt. De productie vond plaats in twee zeecontainers
die in een loods stonden. Het laboratorium bevond zich in de ene container en al
het afval werd in de tweede gestouwd."" In een andere zaak lieten de producenten,
nadat zij de apparatuur hadden afgebroken, het atval uit het laboratorium door een
aantal losse hulpkrachten opruimen. Die propten alles in een gestolen oplegger en
lieten die vervolgens ergens achter. In enkele jaren tijd werden, in Nederland, België
en Duitsland, vijfopleggers aangetroffen die aan dezelfde groepering konden worden
toegeschreven.

Het belangri jkste probleem is dat de tablettering een nogal sto~g proces is. Moderne tabletteermachi-
nes zijn dan ook zo gebouwd dat er geen stof door het laboratorium kan gaan zweven. De xtc-
producenten maakten vaak gebruik van wat oudere apparaten, en werkten doorgaans bovendien
ook niet al te netjes. Sommige tabletteerders raakten tijdens het werk dan ook aardig onder ínvloed
van het MDMA-poeder.
ANP, Politie ruinrt drugslabornrorin i~t T'ilburg ert Dorrgen op, 12 juli 2002.
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In de productiefase moet met drie soorten afschermingsrisico's worden gerekend.
Om te beginnen dient te worden voorkomen dat het laboratorium ofeen atvaltrans-
port bij toeval wortd ontdekt. In de tweede plaats moet het risico worden beperkt dat
het laboratorium door middel van concrete opsporingsinspanningen wordt gevonden.
Tot slot moet worden voorkomen dat het gedumpte afval sporen bevat die naar de
leden van het criminele samenwerkingsverband kunnen leidden.

Toevallige ontdekkingen van een laboratorium waren in de praktijk vaak het gevolg
van stank- ofgeluidsoverlast, ofvan opvallende bewegingen rondom de lokatie. Deze
problemen werden, zoals hiervoor werd beschreven, in principe vermeden of ingeperkt
door de lokatie zorgvuldig te kiezen, en door eventueel aanvullende maatregelen te
nemen om niet op te vallen bij het aankomen en verlaten van het lab. Die voorzorgen
bleken echter niet altijd voldoende. In casus 18 werd een laboratorium toevallig
ontdekt door iemand die op hetzelfde bedrijventerrein een loods huurde -`Hela, zijn
we hier pilletjes aan het maken?' -waarna het criminele samenwerkingsverband geen
andere mogelijkheid zag dan het lab direct te ontmantelen. Iets vergelijkbaars deed
zich voor in casus 8. Overigens werden deze toevallige ontdekkingen in geen van beide
gevallen bij de politie gemeld.

Soms gingen de criminele samenwerkingsverbanden zeer verom de overlast voor
de omgeving in te perken. Één groep produceerde bijvoorbeeld alleen wanneer de
weersomstandigheden slecht waren ( regen en harde wind), zodat eventuele vrijkomen-
de geuren of dampen zouden neerslaan of verwaaien.

Verreweg de belangrijkste afschermingsmethode was echter om niet al te lang
gebruik te maken van dezelfde lokatie. Kennelijk gingen de xtc-producenten ervan
uit dat het laboratorium, dichtbevolkt als Nederland (of België) nu eenmaal is, vroeg
of laat toch wel bij toeval zou worden ontdekt. De laboratoria waren dan ook maar
enkele weken, ofhooguit enkele maanden, operationeel. Daarna werden ze afgebroken
en ergens anders weer opgebouwd. In casus 8 gebeurde dat in ongeveer een half
jaar tijd driemaal.

Door slechts korte tijd op één lokatie te produceren hoefden minder afschermings-

maatregelen te worden genomen. i~ovendien was het dan eenvoudiger om een ruimte

van een bonatlde verhuurder te huren. Tegen de tijd dat hij argwaan begon te krijgen

omtrent de werkelijke bedrijfsactiviteiten, waren die alweer becindigd. Tot slot
bood dit de mogelijkheid om het afval ter plekke achter te laten, waardoor men
niet het risico liep van ontdekking tijdens het vervoeren ofdumpen daarvan.

Het afbreukrisico van de ontdekking van het laboratorium werd verkleind door
de verschillende onderdelen van het productieproces over meerdere lokaties te
verdelen. In casus Z3 werd bijvoorbeeld de tabletteerplaats gevonden. De criminele
groepering brak daarop vermoedelijk hals-over-kop het syntheselab af - er werd
bijvoorbeeld een kennelijke nooddumping van afvalchemicaliën in de buurt gevonden
- waardoor dat deel van het productieproces niet kon worden opgespoord.
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De xtc-producenten dienden niet alleen rekening houden met de mogelijkheid
van een toevallige ontdekking, maar ook met de kans dat er een gericht opsporings-
onderzoek liep, met het doel om het laboratorium te vinden. Om gerichte opsporing
te vermijden werd eveneens een aantal specifieke tegenmaatregelen getroffen, zo
blijkt uit de onderzochte dossiers.

Om te beginnen maakten de laboranten bijvoorbeeld geen openlijke telefonische
afspraken over de datum en het tijdstip dat zij naar het laboratorium zouden gaan,
om te voorkomen dat erop dat moment een observatieteam van de politie op hen zou
staan te wachten. In de praktijk bleek deze afscherming regelmatig te kort te schieten.
Aangezien de laboranten enkele dagen van huis zouden zijn, kwamen er nogal eens
vragen van het vrouwelijke thuisfront, zeker van de wat jaloerser aangelegde types.
In casus 22 wist de laborant degemaakte afspraken niet altijd te onthouden. Daardoor
ontstond er telefoonverkeer tussen de organisator en een hulpkracht, die bij de
laborant langs moest gaan om hem `zijn bed uit te schoppen.' In casus 12 was de
organisator zelf vaak tot laat in de middag aan het bijkomen van nachtelijke
drankgelagen. In dit geval moest hij door de laborant telefonisch aan allerlei afspraken
worden herinnerd. Uiteraard boden dat soort onvolkomenheden aanknopingspunten
voor de opsporing.

Vervolgens werden door de laboranten ook wel maatregelen genomen om
observatie te bemoeilijken als zij onderweg waren naar de productieplaats. Deze
tegenmaatregelen werden hiervoor reeds besproken.

4) Verhandeling van het eindproduct

De vierde fase in het logistieke proces isde verhandeling van het eindproduct: de kant-
en-klare xtc-pillen. Dit gebeurt in twee stappen. Allereerst moet het contact tussen
de leverancier en de afnemer tot stand worden gebracht. Wanneer dat is gebeurd kan
men relatiefsnel tot concrete onderhandelingen komen. Dit onderdeel van het proces
is in het vorige hoofdstuk reeds uitgebreid aan de orde gekomen. Vervolgens moet
de denl daadwerkelijk rond worden gemaakt. Net als in gewone handelstransacties
moet overeenstemming worden bereikt over de prijs, de kwaliteit, de methode van
aflevering en de betaling. Op deze tweede stap zal navolgend nader worden ingegaan.

In de meeste onderzochte dossiers werden grotere partijen xtc-pillen verhandeld,
vanaf enkele tienduizenden tabletten tot en met hoeveelheden van een miljoen of
meer. In enkele zaken, bijvoorbeeld casus 3, ging het om kleinere partijen, die
waarschijnlijk tot grotere bestellingen zouden hebben geleid wanneer er geen
problemen zouden zijn ontstaan over de kwaliteit van de pillen. 1~ot slot waren er
voorbeelden waarin een kleine zelfstandige optrad, die slechts kleinere hoeveelheden
kon verhandelen. Een voorbeeld daarvan is casus 15. De kleinschalige organisatoren

Intersentia 239



Interactie tussen criminaliteit en opsporing

leverden doorgaans verschillende soorten drugs, niet alleen xtc, maar ook amfetamine,
cannabis of cocaïne."'

In nagenoeg alle gevallen waren de kopers aflcomstig uit het buitenland. Slechts
in casus 3 bediende de criminele groepering ook op redelijk grote schaal de binnen-
landse markt, waarbij overigens moet worden aangetekend dat amfetamine daarbij
de hoofdmoot vormde. Daarnaast cverden in casus 1 bij één gelegenheid enkele
duizenden xtc-pilleti verkocht aan een handelaar die ze in Nederland zou gaan afzetten.

Over de prijzen en leveringsvoorwaarden werd in deonderzochte zaken doorgaans
intensief onderhandeld. Dit gebeurde in de regel tijdens persoonlijke ontmoetingen
op openbare lokaties. Restaurants langs de snelwegen waren favoriet. Meestal werd
dan afgesproken op een lokatie die voor beide partijen bekend was, vaak ergens
halverwege de woonplaats van de betrokken organisatoren. Het kwam ook wel voor
dat handelsafspraken bij één van de betrokkenen thuis werden gemaakt. En daarnaast
ontmoetten debuitenlandse kopers en de Nederlandse verkopers ellcaar ook regelmatig
in hotels. Die contacten vonden vaak in Amsterdam plaats.

Doorgaans waren voor één zakelijke overeenkomst meerdere afspraken nodig.
Daarmee kon in de praktijk wel enkele weken of ineer gepaard gaan. In lang niet
alle gevallen leidden de onderhandelingen ook tot concrete resultaten. En de
feitelijke afwikkeling van de overeenkomst vergde vaak nog meer tijd.

Het eerste punt van onderhandeling was de prijs. Die liep in de praktijk nogal
uiteen, zoals in hoofdstuk 5 al werd beschreven. Omtrent het verloop van de
prijsonderhandelingen kon in de dossiers weinig infonnatie worden gevonden. Uit
de zaken waarin pseudokopers werden ingezet komt naar voren dat er nauwelijks over
de prijs onderhandeld werd, maar of die zaken representatief zijn is niet duidelijk.

De productspecificaties vormden het tweede punt waar overeenstemming over
diende te worden bereikt. Wanneer de partij xtc-pillen reeds beschikbaar was moest
de klant uiteraard genoegen (willen) nemen met zaken als kleur, logo, vorm en de
hoeveelheid werkzame stof in de pillen. De eisen die de afnemers aan het product
stelden liepen in de praktijk uiteen. Soms stelde de afnemer geen specifieke eisen, zo
lang er maar MDMA in de pillen zat. Andere afnemers hadden echter een voorkeur
voor een bepaalde kleur of logo. Zo waren pillen met het Mitsubishi-logo een tijdlang
populair bij de afnemers, omdat die bij de consumenten extra gewild waren. Voor de
producenten maakte dat weinig uit: zij konden de xtc-pillen in elke gewenste kleur
ofvonn (laten ) slaan. In casus 12 wilde de klant bijvoorbeeld geheel witte xtc-pillen,
die niet waren voorzien van een logo, en die slechts 80 milligram MDMA bevatten,
in plaats van de toen gangbare ] 00 milligram. Deze pillen weken dus aanzienlijk af

In een onderzoek in het grensgehied van de Luregio i`faas-Rijn werd geconstatcerd dat handelaren
in verdovende middelen ui[ Duitsland, Belgic en Frankrijk regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks, naar
Nederland kwamen om rela[ief kleine hoevicelheden drugs, van diversc soorten, in te kopen.
Nederlandse handelaren leverden de goederen desgewenst ook ter plaatse af. "l.ie A. Spapcns en C.
Fijnaut (2005~.
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van de gebruikelijke specificaties, en moesten speciaal worden vervaardigd. In casus
16 en casus 25 werden verschillende soorten xtc-pillen in één zending verstuurd.
Mogelijk gebeurde dat op verzoek van de afnemer, vanwege de kans dat een bepaald
type xtc-pil minder goed zou lopen bij de consumenten. Het is ook denkbaar dat de
gevraagde hoeveelheden zo groot waren dat ze van uiteenlopende producenten
moesten worden betrokken.

Vervolgens werd de kwaliteit van de xtc gecontroleerd, aan de hand van een
monsterpartij. Ook daarmee kon in de praktijk enige tijd gemoeid zijn. De aspirant-
koper kreeg doorgaans, soms via een tussenpersoon, een kleine hoeveelheid xtc-pillen
geleverd, bijvoorbeeld een tien- of twintigtal. Sommigen voerden daarop een soort
`predictortest' uit om de aanwezigheid van MDMA vast te kunnen stellen. In andere
gevallen werden de pillen aan enkele ervaren gebruikers gegeven, die vervolgens een
kwaliteitsoordeel uitspraken.

Tot slot dienden de betrokken partijen overeenstemming te bereiken over de
methoden van aflevering en betaling. Dat laatste aspect zal, als onderdeel van de
geldstroom, in paragraaf 6.4 nader aan de orde komen.

In relatie tot de aflevering moet voorts overeenstemming worden bereikt over de
vraag wie de verantwoordelijkheid neemt voor het transport: de leverancier of de
afnemer. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt over de wijze van overdracht
van de goederen, ofeen partij eventueel wordt gesplitst, enz. In casus 7 werd in Madrid
onderhandeld over de levering van cocaïne. De goederen konden in principe geleverd
worden, maar de leveranciers wilden die niet in Nederland bezorgen. Ook de
Nederlandse afnemer was niet bereid om het transport uit te voeren. De deal ketste
daarop dan ook af.

Wanneer de partijen een concrete overeenkomst hadden bereikt konden er nog
allerlei praktische problemen de kop opsteken, die de afwikkeling vertraagden. In de
onderzochte dossiers was daarvan met regelmaat sprake. De koper kon bijvoorbeeld
problemen krijgen met het bijeen brengen van de nodige financiën, of het lukte hem
niet om het geld (snel) naar Nederland krijgen.

Ook aan de kant van de leveranciers gingen er vaak allerlei zaken mis in het
productieproces, waardoor de xtc-pillen niet volgens afspraak geleverd konden
worden. Daarbij moet worden aangetekend dat de pillen meestal niet ergens in een
schuurtje lagen te wachten. De leverancier moest de bestelde goederen vaak zelf ook
nog inkopen, ofde pillen moesten eerst nogworden gefabriceerd. In casus 12 kon één
producent niet leveren omdat zijn laboratorium net was opgerold. De koper moest
daardoor op zoek naar een andere leverancier. In casus 22 ontstonden problemen
tijdens het productieproces, waardoor de gemaakte afspraken niet op tijd konden
worden nagekomen. De afnemers stelden het doorgaans weinig op prijs als leveringsaf-
spraken niet konden worden voldaan, zo kan worden afgeleid uit telefoontaps ter zake.

De verhandeling van de xtc-pillen werd in de onderzochte gevallen primair
afgeschermd door mondeling en persoonlijk af te spreken. Ook werden wel maatrege-
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len getroffen om de lokaties en het tijdstip van die ontmoetingen voor eventuele
observatieteams geheimte houden. In casus 1 werden met semafoons codes doorgege-
ven, die aangaven dat er een persoonlijke ontmoeting plaats moest vinden, alsmede
de lokatie en het tijdstip daarvan. In meeste onderzochte dossiers regelde men deze
afspraken echter gewoon telefonisch, zonder dat daarbij veel verhullingsmaatregelen
werden getroffen. Sommige organisatoren maakten zich zelfs niet erg druk over het
feit dat een OT meereed naar een zakelijke ontmoeting in een wegrestaurant. Zij
hadden vaak zoveel afspraken per dag dat het voor een rechercheteam toch zeer
moeilijk viel vast te stellen welke ontmoetingen er nu concreet toe deden omdat ze
betrekking hadden op lopende criminele bedrijfsprocessen, en welke afspraken
daarvoor niet van belang waren.

5) Transport van het eindproduct

De laatste fase van de goederenstroom betreft het fysieke transport van handelshoeveel-
heden xtc-pillen van het laboratorium naar de afnemer en vervolgens naar het
buitenland. Wanneer de leden van het criminele samenwerkingsverband geen rekening
zouden hoeven houden met eventuele interventies van de opsporingsautoriteiten, zou
het transport van het kant-en-klare eindproduct een eenvoudige zaak zijn. De goederen
zouden dan immers eenvoudig langs de kortste weg en op de goedkoopste wijze
kunnen worden vervoerd. ]uist om het risico van onderschepping zoveel mogelijk te
beperken wordt het transport van illegale goederen een complexe operatie. Navolgend
zullen de afschermingsmaatregelen dan ook centraal staan.

Het transport van de xtc-pillen van de producenten naar de consument verliep
in een aantal stappen. Eerder al werd vastgesteld dat de xtc-pillen in de onderzochte
dossiers vrijwel allemaal voor buitenlandse klanten bestemd waren. De xtc-pillen
dienden dus eerst te worden overgedragen. De overdracht van de leveranciers aan de
kopers vond hoofdzakelijk op drie manieren plaats.

Het meest gebruikelijk was een overdracht in Nederland zelf In casus 12 werd
bijvoorbeeld een sporttas met bijna 100.000 xtc-pillen afgeleverd bij een woning in
Amsterdam. Aldaar verbleven enkele hulpkrachten van de afnemer, die voor de
srnokkel naar de Verenigde Staten zouden zorgdragen. Een andere mogelijkheid was
een overdracht elders in Europa, waarna de pillen door de ontvanger verder werden
getransporteerd. In casus 14 werden Uijvoorbeeld 1,6 miljoen xtc-pillen naar het Duitse
Lubeck vervoerd. Vandaar zouden ze door de afnemer vermoedelijk naar Australië
worden getransporteerd. De laatste variant was de overdracht op de eindbestemming,
waarbij de Nederlandse leverancier dus het transport verzorgde. Dit gebeurde
bijvoorbeeld bij één of ineer gelegenheden in casus 7, casus 15 en casus 25.

Voor het vervoer van de xtc-pillen vanaf een opslagplaats naar een lokatie waar
een vertegenwoordiger van de afnemer ze in ontvangst kon nemen werden hulpkrach-
ten ingeschakeld. Aangezien het veelal om binnenlandse transporten ging, waarvan
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het risico niet als erg groot werd ingeschat, werden hiervoor ook wel belangrijkere
leden van het criminele samenwerkingsverband ingeschakeld.

In de praktijk vormde het gedrag van de koerier inderdaad het grootste risico. Pas
wanneer hij aandacht ging trekken door afwijkend verkeersgedrag of zenuwachtige
reacties wanneer er toevallig een herkenbaar politievoertuig in de buurt verscheen,
was de kans aanwezig dat hij staande werd gehouden. In casus 3 kreeg een hulpkracht
bij toeval een stopteken van een surveillancewagen, waarna hij er onmiddellijkvandoor
ging en een zak met ruim 3.000 xtc-pillen uit de auto gooide. Kort daarna kon hij
alsnog staande worden gehouden. De pillen werden al snel gevonden, omdat het OT
dat achter hem aanreed had gezien waar hij die uit de auto had gegooid. Dat was echter
een uitzonderingsgeval.

Ook maatregelen om afbreukrisico's te voorkomen werden in dit stadium zelden
genomen. Alleen in casus 14 werd een partij van ongeveer een miljoen xtc-pillen in
meerdere delen gesplitst, om bij een toevallige controle niet in een keer alles te
verliezen. Daarmee werd tegelijkertijd ook een extra risico genomen omdat de
overdracht een paar keer moest worden herhaald. Dit gebeurde in het openbaar en
dat had natuurlijk ook heel goed de aandacht kunnen trekken.

De volgende stap in het transportfase was de smokkel van de illegale goederen naar
het buitenland. Met betrekking tot xtc konden hoofdzakelijk drie smokkelmethoden
worden onderscheiden. Om te beginnen smokkelden koeriers de illegale goederen door
de lucht of over de weg. Voorts werden xtc-pillen in postpakketten verzonden. Tot
slot werden de tabletten meegestuurd met reguliere goederenzendingen.

Koeriers vervoerden de verdovende middelen allereerst op (of in) hun eigen
lichaam, of in handbagage. Daarnaast traden zij op als bestuurders van personen- of
vrachtwagens waarmee de xtc-pillen werden vervoerd. De eerstgenoemde methode
werd in de onderzochte dossiers met name aangetroffen bij Israëlische en Dominicaan-
se groeperingen."' Deze wijze van smokkel vergde de nodige voorbereiding. De
koeriers moesten om te beginnen worden geronseld en daarvoor kwam niet iedereen
in aanmerking. Zij moesten voorts bereid zijn om tegen een relatief kleine vergoeding
een verhoudingsgewijs groot risico te nemen. Ze mochten tevens niet direct opvallen
bij de douane. De koeriers konden bijvoorbeeld niet zonder een geldige reden
voortdurend op en neer worden gestuurd, omdat dit bij grenscontroles al snel zou
opvallen. Er moest dus bij voorkeur worden gezocht naar koeriers die beroepsmatig
vaak naar bepaalde landen op en neer reisden, of er dienden regelmatig nieuwelingen
worden `gerecruteerd.'Y'' Tot slot mocht de koerier bij voorkeur geen directe relaties
onderhouden met de leden van het criminele samenwerkingsverband, zeker wanneer

"l.ie voor een uitgebreide beschrijving van de inzet van koeriers bij de smokkel van xtc naar de
Verenigde Staten, ook ti1. Husken en F. Vuijst (2002).
Personeel van luchtvaartmaatschappiien of, binnen Europa, heroepschauffeurs, zijn dan ook
aantrekkelijke koeriers. "Lie ook N. Uorn, L. Oette en S. Whi[e (199R1.
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hij vermoedelijk niet zijn mond zou houden na een aanhouding. De werving moest
dan ook zodanig worden georganiseerd dat hij maar een beperkt beeld van het
criminele samenwerkingsverband kreeg.

Binnen Europa werden de illegale goederen over de weg vervoerd. In casus 14
werden xtc-pillen onder een deklading van droogbloemen gesmokkeld. In casus 6 en
casus 20 werden de tabletten onder meer verborgen in een vals reservewiel van een
auto. In casus 7 werd geprobeerd xtc naar Spanje te laten smokkelen door chauffeurs
die beroepsmatig vaak naar dat land reden. Dezelfde werkwijze werd door andere
criminele samenwerkingsverbanden toegepast met betrekking tot Groot-Brittannië.

In casus 14 was voorgenomen een overzeese smokkelzending, met bestemming
Zuid-Amerika, met een zeiljacht uit te voeren. Dit was echter een uitzonderlijk geval:
de xtc-pillen waren bedoeld om een partij cocaïne te betalen die met hetzelfde jacht
retour had moeten komen.

De koeriers werden in de onderzochte zaken op verschillende methoden
aangeworven. In casus 6 en casus 12 werd gebruik gemaakt van een lnverboy~girl
constructie. In de eerstgenoemde zaak hernieuwde een meisje, op verzoek van haar
nieuwe vriend die de xtc-smokkel organiseerde, de relatie met haar ex-vriend, om die
daarna over te halen iets `bij te verdienen' door een smokkeltransport te verzorgen.
Zij wendde daarbij voor dat meer geld hun relatie ten goede zou komen. In casus 12
begon een hulpkracht die in de Verenigde Staten woonde een relatie met een meisje.
Het `paar' reisde vervolgens naar Amsterdam voor een korte vakantie. Hij liet haar
vervolgens apart terugkeren naar de Verenigde Staten, met een koffer vol xtc-pillen.
De ronselaar bleek al die tijd een valse identiteit te hebben gebruikt.`'a

In casus 26 volgde het criminele samenwerkingsverband een andere werkwijze.
Hier werden de koeriers, zowel in Nederland als in Duitsland, geronseld door een
dienstverlener. Hij zocht vooral naar personen die in zware tinanciële nood zaten,
waaronder ook drugsverslaafden. Nadat de eersten terug waren gekomen, en
succesverhalen hadden verteld in hun kemiissenkring, boden zich vervolgens vanzelf
nieuwe kandidaten aan die ook wel een centje extra konden gebruiken. De koeriers
hadden in dit geval dus niets te maken met het criminele samenwerkjngsverband dat
de smokkel organiseerde. Zij kregen slechts opdracht om naar een hotel in Zurich te
gaan, waar ze werden voorzien van een geprepareerde wielrenbroek met xtc-pillen
die onder de normale kleding moest worden gedragen, en een vliegticket naar de
Dominicaanse Republiek of de Verenigde Staten.

Het grote voordeel van de smokkel met behulp van koeriers is de Flexibiliteit.
Wanneer duidelijk wordt dat de controle op een bepaald vliegveld ofbij een specitieke

De gang van raken bleek torn bij een huiszocking in de Flat waar de loverboy met enkele anderen
verbleef, de nodige bescheiden werden gevonden waarop de personalia van de koerierster stonden.
Iij was in Frankriik aangehouden, en die arrestatie was aan de Nedcrlandse autoriteiten gemeld
vamvege de raakvlakken met ons land.
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grenspost is verscherpt, kunnen de reisroutes eenvoudig worden omgelegd. Toen
bijvoorbeeld duidelijk werd dat de Amerikaanse douane extra aandacht was gaan
besteden aan inkomende rechtstreekse vluchien uit Nederland, werd daarop gereageerd
door de koeriers vanuit andere Europese steden te laten vertrekken. Op dezelfde
manier varieerde men de profielen van de koeriers, wanneer duidelijk werd dat de
douane op passagiers met bepaalde kenmerken lette. Vervolgens werd gezocht naar
koeriers waarvan het criminele samenwerkingsverband, op basis van de combinatie
van nationaliteit en ethniciteit, leeftijd, geslacht, de hoeveelheid ofhet soort bagage,
het doel van het bezoek, of allerlei andere factoren, vermoedde dat zij minder de
aandacht zouden trekken van de douane. Koeriers die per vliegtuig reisden konden
uiteraard geen bijzonder grote hoeveelheden verdovende middelen meevoeren. Meestal
ging het dan ook om enkele tienduizenden xtc-pillen, hoewel eind jaren negentig in
de Verenigde Staten ook enkele zendingen van 100.000 pillen of ineer bij koeriers
werden onderschept.

De tweede smokkelmethode die in de dossiers kon worden aangetroffen is de
verzending via postpakketten. Deze methode werd zowel binnen Europa als met
betrekking tot overzeese bestemmingen toegepast. De pakketten werden verzonden
via internationale koeriersdiensten. Deze bedrijven behandelen dagelijks duizenden
postpakketten. Die komen per vliegtuig aan, worden nog dezelfde nacht gesorteerd
en vervolgens direct per bestelbusje naar de eindbestemmingen vervoerd. De kans dat
de zending bij toeval wordt onderschept is betrekkelijk klein. De douane controleert
immers niet alle postpakketten, maar vooral op basis van risicoprofielen. Pakketten
die ongebruikelijke goederen bevatten, ofdie uit bepaalde herkomstlanden afkomstig
zijn, worden bijvoorbeeld specifiek gecontroleerd. Zo zal de Amerikaanse douane op
het hoogtepunt van de xtc-hausse ongetwijfeld extra belangstelling hebben getoond
voor uit Nederland afkomstige pakketten. In casus 12 werden xtc-pillen verborgen
in bussen haarspray, die vervolgens naar de Verenigde Staten werden gestuurd. Daar
vroeg de douane zich uiteraard af waarom iemand de moeite nam om dat soort
artikelen, die ook in elke Amerikaanse supermarkt ruim voorhanden waren, vanuit
Nederland te versturen."'

In de onderzochte dossiers werden vooral maatregelen getroffen om de identiteit
van de afzender, respectievelijk de ontvanger, te verhullen. Omdat de verzendende
partij zich bij het koeriersbedrijf moet identificeren, en er bovendien sprake is van
camerabewaking, diende van een valse identiteit gebruik te worden gemaakt. Ook liet
men het pakket wel door een katvanger aanbieden, die daarvoor een kleinevergoeding
ontving.

Zo werd ooit aan de auteur de anekdote verteld van ecn zending van een groot stuk ijzer vanuit een
Zuid-Amerikaans land, dat kennelijk geen enkele waarde had. Om te bekijken of er niets inzat werd
het aan stukken gezaagd. Uiteindelijk bleek het te gaan om een onderdeel van een rlassiccardat in
Europa nauwelijks nog verkrijgbaar was, en dat door de koper via het internet was gekocht.
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Aan de ontvangerskant werden eveneens tnaatregelen getroffen. Hier bestond
immers het risico dat de politie of de douane een gecontroleerde aflevering zouden
uitvoeren. Zoiets moest echter wel vlug kunnen worden geregeld, gezien de snelheid
waarmee de postpakketten worden bezorgd. Ll de praktijk was dat niet altijd even
eenvoudig, omdat het officiële rechtshulpverkeer dat daarvoor nodig is, vaak teveel
tijd vergde. Soms zat er dan ook niets anders op dan een pakket waarin illegale
goederen werden aangetroffen reeds in het verzendende land in beslag te nemen, en
te hopen dat later aan de hand van de administratieve informatie nadere aanknopings-
punten konden worden gevonden.

De smokkelaars namen uiteraard maatregelen om dat laatste te voorkomen. In
de meeste dossiers bleken katvangers de pakketten in onrvangst te nemen. Die konden
dan weliswaar worden aangehouden, maar het spoor naar de ontvangers liep verder
dood. Een andere geliefde methode was de toezending van een pakket aan een poste
restnnte adres. Het pakket werd dan bijvoorbeeld toegestuurd aan een hotel waar
iemand, op een valse naam, een kamer had gehuurd. In zulke gevallen boden
administratieve gegevens dus in het geheel geen aanknopingspunten. In casus 16
werden beide methoden toegepast.

Om grotere zendingen xtc-pillen naar overzeese bestemmingen te realiseren werd
in de onderzochte dossiers doorgaans gebruik gemaakt van, al dan niet waardevolle,
dekladingen. Dezelfde methode werd ook toegepast om illegale grondstoffen van China
naar Nederland te smokkelen. Deze wijze van vervoer vergde meer voorbereiding dan
de smokkel via postpakketten.

Om te beginnen werden kant-en-klare xtc-pillen ofMDMA-poederverborgen in
allerlei andere stukgoederen. Die moesten dus eerst van geheime bergruimten worden
voorzien. In de casus 161iet de organisator schilderijlijsten en stoelen prepareren om
daarin pillen te kunnen verbergen. Die werden vervolgens, via een tussenstation in
Duitsland, naar de Verenigde Staten en Australië verzonden. In casus 25 werden grote
hoeveelheden xtc-pillen in achtereenvolgens kroonluchters, een brandkast en pizza-
ovens verborgen. Wanneer de goederen eenmaal waren geprepareerd konden ze
doorgaans nog niet zonder omhaal op transport worden gezet. Ook hierbij moest
immers worden voorkomen dat de zending opviel tussen de normale goederen-
stromen. De leden van de criminele samenwerkingsverbanden konden met enig
gezond verstand wel voorspellen waar de douane op lette. Zeker bij overzeese
bestemmingen moest dus worden gezorgd voor goederen waarvan het verklaarbaar
was dat ze ergens aan de andere kant van de aardbol werden besteld. Ook de
transportkosten moesten uiteraard niet zodanig -r.ijn dat ze de waarde van de inhoud
van de zending overtroffen.

Toch werden daarbij met enige regelmaat fouten gemaakt. Het voorbeeld van de
goedkope bussen hairspraywerd reeds beschreven. In casus 5 werd bijvoorbeeld BMK
vanuit China naar Nederland verstuurd met vaten pindaolie als deklading. Deze
zendingen trokken de aandacht vanwege de geringe waarde van de goederen, en omdat
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pindaolie door de reguliere verwerkende bedrijven vrijwel nooit uit China werd

betrokken."h
In casus 25 werden xtc-pillen bij meerdere gelegenheden verborgen in pizzaovens,

die in Italië werden gekocht. Op zichzelf was dat een goede vondst, omdat het niet

onverklaarbaar was dat zulke apparaten doorAustralische pizzeria's in Europa werden
besteld. Het zou echter wel opvallen als deovens vanuit Nederland werden verzonden.

Uaarom werden ze eerst terug gestuurd naar Italië, om van daaruit naar Australië te
worden verscheept.

Dit soort chicanes brachten uiteraard het nodige extra werk met zich mee voor

het criminele samenwerkingsverband. Een andere oplossing was dan ook om, in plaats

van aannemelijke dekladingen te verzinnen, mee te liften op een werkelijke goederen-

stroom. De klassieke meubelen waarvan in casus 16 gebruik werd gemaakt vormden

een aannemelijke deklading, omdat dit soort goederen inderdaad wereldwijd werd

verzonden. Om daarin xtc-pillen te kunnen verbergen moest de zaaksvoerder van de

antiekhandel echter wel in de smokkel worden betrokken. En het gevolg was dat ook

enkele reguliere medewerkers van het bedrijf op de hoogte raakten. Dat vormde

natuurlijk een groter afschermingsrisico.
Tot slot moesten voor de goederenzendingen plausibele afleveradressen worden

gevonden. In een aantal gevallen werden daarvoor speciale dekmantelbedrijven
opgericht, zoals bijvoorbeeld in casus 27. Ook werd wel gebruik gemaakt van de

diensten van bestaande bedrijven, die tegen betaling bereid waren om op papier als

ontvangstadres op te treden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in casus 5 en casus 25.

Uiteraard werd er niet bij verteld dat er (ook) sprake was van illegale goederen.

In casus 25 werd opdie manier een brandkast, waarin 750.000 xtc-pillen verborgen

waren, naar Australië gestuurd. Vervolgens werd een hulpkracht naar dat land

afgevaardigd. Die huurde ter plaatse een woning, haalde de brandkast op bij het bedrijf

waar deze naartoe was gezonden, verwijderde de pillen eruit, en leverde die af bij de

criminele groeperingen die bij de organisator bestellingen hadden geplaatst.

In het casusmateriaal was sprake van de nodige dynamiek. Wanneer de douane

bijvoorbeeld meer aandacht ging besteden aan bepaalde soorten zendingen, of

herkomstlanden, reageerden de criminele samenwerkingsverbanden daarop door de

goederen via andere routes te versturen. Zo werden PMK en BMK vanuit China in

de jaren negentig veelal rechtstreeks naar Nederland gestuurd, waar ze aankwamen

in de haven van Rotterdam. Toen de controles daar werden verscherpt, zonden de

criminele samenwerkingsverbanden de containers bijvoorbeeld via Portugal. Omdat
de douane ook onderzoek deed naar de administratieve bescheiden rondom

tlit ïijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek later dat de volledige import van pinda-olie

uit China in 1997 slechts 30 ton hedroeg. Dat kwam ongeveer overeen met de hoeveelheid die door

het criminele samenwerkingsverhand in kwestie was ingevoerd.
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goederenzendingen, om de herkomst na te trekken (backtracking) moest ook dit
papieren spoor steeds beter worden verhuld.

6.2.2. ORGANISATIE EN AFSCHERMING VAN DE
INFORMATIESTROOM

De informatiestroom vormt, in logistieke termen, het tweede onderdeel van het
criminele bedrijfsproces. Deze omvat de uitwisseling van alle gegevens die nodig zijn
om de goederenstroom en de geldstroom tot stand te brengen, met inbegrip van de
eventuele technische hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn.

Ook de informatiestroom moet door de leden van het criminele samenwerkings-
verband worden afgeschermd. De opsporingsinstanties kunnen deze immers
onderscheppen en op die manier informatie verkrijgen over de illegale activiteiten.
Hoewel zoalsgezegd de uitwisseling van informatie omtrent (voorgenomen) criminele
bedrijfsprocessen in de Nederlandse context nog geen strafbare feiten oplevert, kan
de informatiestroom uiteraard wel leiden naar de goederen- of geldstroom.

De informatiestroom is nader onderverdeeld in een inhoudelijke, organisatorische
en sociale stroom. De inhoudelijke informatiestroom betreft alle gegevens die direct
betrekking hebben op onderdelen van de goederenstroom enerzijds en de geldstroom
anderzijds. Deorganisatorische informatiestroom betreft alle communicatie in verband
met ontmoetingen tussen leden van criminele samenwerkingsverbanden. En in de
derde plaats wordt tussen de leden van criminele samenwerkingsverbanden ookallerlei
sociale informatie uitgewisseld, die niet direct aan het criminele bedrijfsproces is
gerelateerd. In het vervolg van deze paragraaf zullen deze drie stromen afzonderlijk
worden besproken.

1) Inhotidelijke informatie

De inhoudelijke informatiestroom is cruciaal voor het criminele bedrijfsproces. Om
de activiteiten van de leden van het criminele samenwerkingsverband te kunnen
co~rdineren is informatie-uitwisseling onontkoombaar: er moet immers worden
geregeld wie wat doet, waar dat wordt gedaan, wanneer het wordt gedaan en op welke
wijze. Inhoudelijke informatie wordt hoofdzakelijk op drie manieren overgedragen.
Allereerst gebeurt dit mondeling en persoonlijk. In de tweede plaats door middel van
electronische communicatiehulpmiddelen, waarvan de mobiele telefoon verreweg de
belangrijkste is. Ten derde wordt in de loop van het criminele bedrijfsproces ook
schriftelijke informatie uitgewisseld. Daarbij moet echter niet worden gedacht aan
briefpost, maar aan vooral aan papierwerk rondom legale en illegale transacties,
variërend van kladpapiertjes waarop leveringen van drugs zijn bijgehouden, tot
afschriften van nioney-transfers.
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De inhoudelijke informatie bleek in de onderzochte dossiers eerst en vooral tijdens

persoonlijke ontmoetingen in openbare gelegenheden te worden uitgewisseld. Dat

was tevens uit afschermingsoogpunt het meest veilig, aangezien deze gesprekken slechts

in uitzonderlijke gevallen konden worden afgeluisterd, bijvoorbeeld wanneer een

politiefunctionaris zich binnen gehoorsafstand kon begeven. Ook dan werden echter

niet meer dan gespreksflarden opgevangen.
Voorts werd ook wel bij de belangrijke leden van het criminele samenwerkingsver-

band thuis afgesproken, of op vaste ontmoetingsplaatsen. In dat soort gevallen kon

in principe van OVC gebruik worden gemaakt, oftewel direct worden afgeluisterd,

maar in de onderzochte dossiers was daarvan nog maar in beperkte mate sprake.s''

In casus 13 gebruikten de leden van het criminele samenwerkingsverband een

garagebedrijf als ontmoetingsplaats, waarvan één van hen de eigenaar was. In casus

1 fungeerde onder meer een privéclub als een vast punt van samenkomst. Horecagele-

genheden speelden ook in andere dossiers een rol als `clubhuis.'
Er waren criminele samenwerkingsverbanden die alle inhoudelijke informatie

mondeling en persoonlijk uitwisselden. Dit gebeurde bijvoorbeeld in casus 13. In dit

geval konden de leden van het criminele samenwerkingsverband dat ook doen omdat

zij dicht bij elkaar in de buurt woonden, in het zuiden van Limburg en in het

grensgebied met België. Ook de xtc-laboratoria die het criminele samenwerkingsver-

band had ingericht, bevonden zich in de nabijheid: in Hoensbroek en in Beek.

Hierdoor konden inhoudelijke telefonische contacten tot een minimum worden

beperkt. Een andere groepering, die in hetzelfde grensgebied opereerde, hanteerde een

vergelijkbare werkwijze.""
Hoe verder de leden van het criminele samenwerkingsverband bij elkaar uit de

buurt woonden, en hoe meer ook het criminele bedrijfsproces zich over grotere

afstanden afspeelde, hoe moeilijker de inhoudelijke informatie-uitwisseling tot louter

persoonlijke contacten kon worden beperkt. Het gebruik van de telefoon of andere

electronische communicatiehulpmiddelen werd op zeker moment onvermijdelijk,

omdat anders de uitvoering van het criminele bedrijfsproces enorme vertraging zou

oplopen. Uit afschermingsoogpunt vormde ditechter altijd een risico. Alle electroni-

sche communicatie kan in principe immers door de opsporingsinstanties worden

afgeluisterd, of het verloop ervan kan achteraf aan de hand van verkeersgegevens

worden gereconstrueerd.
De mogelijkheden om de inhoudelijke communicatie volledig tot mondelinge en

persoonlijke contacten te beperken werden ook bepaald door de complexiteit van

bepaalde onderdelen het bedrijfsproces. Bepaalde onderdelen van de xtc-productie,

?5.' De mogelijkheid om OVC toe te passen werd pas vanaf 2000, na het van kracht worden van de Wet

BOB, mogelijk.
Vresentatie G. Robbcn en T. Lamiroy van het onderzoek'Doorn', conferentie Syndec-2, Maastricht

22-23 november 2005.
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zoals de inrichting van een laboratorium, vergden vaak veel afstemming over allerlei
details. Wanneer de afstanden tussen de organisator en het lab groter werden was het
haast onmogelijk voor elk wissewasje persoonlijke ontmoetingen te regelen. Bij andere
stukjes van het bedrijfsproces, bijvoorbeeld de onderhandelingen over de aankoop
van een partij xtc-pillen, was dat echter een stuk eenvoudiger. In dat geval bleken
bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de buitenlandse transactiepartners allerlei
details rondom de transactie- Is de prijs akkoord? Kan het geld worden tijdig worden
overgezonden? Enz. - telefonisch met de andere leden van `hun' groepering die in het
buitenland verbleven te moeten bespreken.

Uit de dossiers bleek het dat het gedrag van de organisatoren sterk wisselde. In
casus 1 was de organisator zeer voorzichtig, en werden ook voor kleinere overlegpun-
ten rondom handelstransacties boodschappers met de auto naar Groot-Brittannië
gestuurd. In casus 12 was een Israëlische zaakgelastigde, die in Nederland een partij
xtc-pillen moest kopen, echter beduidend roekelozer. Hij verbleef in Amsterdam
terwijl de xtc-leverancier uit Eindhoven kwam. De Israëli vond het echter maar grote
onzin dat allerlei details niet gewoon per telefoon konden worden geregeld. Hem werd
teverstaan gegeven dat dit in Nederland inderdaad niet kon vanwege de mogelijkheid
dat het gesprek werd afgeluisterd, maar hij toonde zich eigenwijs. In een andere zaak
nam een verkoper van legale apparatuur en grondstoffen soms meer risico dan de
koper verantwoord vond. Hij zag er, als vertegenwoordiger van een regulier bedrijf,
bijvoorbeeld geen kwaad in om bij vragen omtrent de levering van bepaalde goederen,
telefonisch contact op te nemen met een vertrouwde hulpkracht van de organisator.

Rondom de inrichting van laboratoria werd daarentegen vaak sneller naar de
telefoon gepakt als er iets besproken moest worden. Bij het verzorgen van de benodigde
apparaten en grondstoffen deden zich talloze kleine afstemmingsvragen voor-er was
een bepaald stuk gereedschap of een onderdeel nodig, er ontbrak een kleinigheidje
aan een reactievat, een bepaalde grondstof zag er anders uit dan men gewend was, er
was een stop doorgeslagen die de laboranten niet zelfkonden vervangen, het dak lekte,
enz. - waarbij het eenvoudigweg teveel tijd zou vergen als daarover telkens weer
persoonlijk overleg moest worden gevoerd. Dat gebeurde dan ook niet.

'Loals híervoor werd gesteld kan elke vorm van electronische communicatie in
principe worden onderschept. Dat is praktisch echter niet altijd even eenvoudig, en
daarvan werd door de onderzochte criminele samenwerkingsverbanden dan ook
gebruik gemaakt. Om tebeginnen werd geprobeerd te voorkomen dat de opsporings-
instanties konden meeluisteren.

Een eerste methode die in de dossiers kon worden aangetroffen, een klassieker uit
spionagefilms, was het bellen vanuit openbare telefooncellen. Met name de Israëlische
criminele samenwerkingsverbanden die in Nederland met de aankoop van xtc bezig
waren bleken daarop veelvuldig terug te vallen. Een modernere variant hiervan is
gebruik te maken van belwinkels of internetcafé's, maar deze werd in de onderzochte
dossiers niet aangetroffen.
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Elke telefoon in een openbare telefooncel heeft ook een nummer, en kan derhalve

worden afgetapt. Wanneer een opsporingsteam merkte dat de leden van een crimineel

samenwerkingsverband veelvuldig van een bepaalde telefooncel gebruikmaakten kon

die dus worden afgeluisterd, eventueel beperkt tot de momenten dat een OT zag dat

er werd gebeld. Op dezelfde manier konden achteraf eventueel ook verkeersgegevens

worden opgevraagd, om na te gaan met welk nummer er contact was geweest.

Hoewel het gebruik van openbare telefooncellen, belwinkels of internetcafé's dus

wel een bepaalde afscherming bood was deze dus niet volledig. Bovendien is het

bijzonder tijdrovend om voor elk gesprek een openbare gelegenheid op te zoeken. In

de onderzochte gevallen bleek dan ook dat de mobiele telefoon, en voordat gsm's op

grote schaal beschikbaar kwamen de semafoon, de vaste telefoon en incidenteel ook

de fax,.een hoofdrol speelden. Meer recent werd ook wel van e-mail, of andere

communicatievormen via het internet, gebruik gemaakt. Om te voorkomen dat de

politie de gesprekken kon afluisteren, ofde berichten onderscheppen, troffen de leden

van de criminele samenwerkingsverbanden uiteenlopende afschermingsmaatregelen.
In het midden van de jaren negentig waren mobiele telefoons zeker nog niet

algemeen beschikbaar. In die periode werd dan ook nog regelmatig inhoudelijke

informatie via vaste telefoonlijnen uitgewisseld. Om te voorkomen dat de politie

daaraan aanwijzingen kon ontlenen spraken de leden van het criminele samenwer-

kingsverband niet alleen versluierd, waarover hierna meer, maar namen zij ook andere

tegenmaatregelen.
In casus 3 werden bijvoorbeeld informatiestromen gesplitst. De organisatoren

onderhielden geen rechtstreekse telefonische contacten, maar schakelden daarvoor

tussenpersonen in. In deze zaak ging dat overigens niet foutloos, omdat de organisator

zich bij de `spreekbuis' in de woning bevond terwijl die aan het telefoneren was.

Tijdens het afluisteren kon soms dan ook worden gehoord dat hij hem uitgebreid stond

te souffleren.
Een andere gangbare maatregel was om niet via de eigen aansluiting tebellen, maar

daarvoor de telefoon van kennissen uit het criminele netwerk te gebruiken die in de

buurt woonden. Wanneer die niet bij het criminele bedrijfsproces betrokken waren,

was de kans dat zij werden `getapt' betrekkelijk klein. In casus 13 had de organisator

bijvoorbeeld een fa~cmachine bij een bevriende kennis neergezet. Het bestaan van deze

communicatielijn werd dan ook niet direct bekend bij de politie.

In de meer recente zaken voerden de leden van de criminele groeperingen over

de vaste telefoonlijnen, de zogenaamde `huislijnen', alleen nog sociale en onverdachte

zakelijke gesprekken, zoals afspraken met de tandarts, die niet afweken van het

telefoonverkeer in elk willekeurig gezin. De gesprekken die betrekking hadden op het

criminele bedrijfsproces werden in de onderzochte dossiers vrijwel zonder uitzonde-

ring met gsm's gevoerd.
De introductie van de mobiele telefoon is, vanwege het feit dat men desgewenst

altijd bereikbaar kan zijn en aldus flexibeler kan inspelen op allerlei (zakelijke)
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ontwikkelingen, ook voor de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen van groot
belang geweest. Bovendien zorgde de mobiele telefonie voor nieuwe afschermings-
mogelijkheden, zij het dat die soms van tijdelijke aard waren. Toen gsm's werden
geïntroduceerd, konden deze nog niet op dezelfde wijze worden afgeluisterd als een
vaste telefoonlijn. Daarvoor moesten in die fase scannersworden gebruikt, die uiteraard
maar een beperkt bereik hadden. Dit vormde voor de leden van criminele samenwer-
kingsverbanden dus een extra argument om over te stappen op het gebruik van
mobiele telefoons. Die afluisterproblemen werden overigens echter al snel opgelost.

Gsm's moesten, tot aan de introductie van depre-paidtelefoons aan het einde van
de jaren negentig, op naam van een abonnementhouder worden gezet. Aan de hand
daarvan kon de politie dus ook eenvoudig traceren welk nummer bij een bepaalde
persoon hoorde. De leden van criminele samenwerkingsverbanden losten dat op door
de mobiele telefoons te leasen. Het toestel bleef dan op naam staan van het verhurende
bedrijf, waardoor de gebruiker niet bekend was. Doorgaans waren de zaaksvoerders
van deze telefoonwinkeltjes, zoals al eerder werd beschreven, zelf leden van het
criminele netwerk. Daardoor kon de politie ook niet zonder meer informeren wie de
huurder van de telefoon was, omdat die daarvan dan ongetwijfeld direct in kennis zou
zijn gesteld.

Sedert de introductie van pre-paid gsm's, en vooral sinds deze telefoons dezelfde
mogelijkheden hebben gekregen als mobiele telefoons met abonnementen, zijn zulke
maatregelen echter niet meer nodig.s~y Criminele samenwerkingsverbanden gebruiken
thans dan ook vrijwel alleen nog pre-paid gsm's. Bovendien zijn met deze telefoons
nieuwe afschermingstechnieken in zwang geraakt. De eerste methode die uit de
zaakdossiers naar voren kwam, was het regelmatig verwisselen van de zogenaamde
sim-card in het toestel. Die kaart is gekoppeld aan het netwerk van één of ineer
telecomproviders en bepaalt ook het telefoonnummer. Voorts zijn er nog andere
gegevens in opgeslagen. Wanneer een nieuwe sim-card in het toestel werd aangebracht
veranderde dus het telefoonnummer. De politie kon dus pas weer gaan afluisteren
wanneer het nieuwe nummer bekend was. Ook dit probleem werd doorde opsporings-
instanties echter al snel weer ondervangen. Het verkeer via een individuele gsm is
immers ook identificeerbaar aan de hand van het zogenaamde IMEI-nummer. Dat
nummer is gekoppeld aan het telefoontoestel, en blijft dus gelijk ongeacht welke sim-
carderin is aangebracht. De politie begon dus in plaats van het telefoonnummer het
IMEI-nummer afte luisteren. Daarna had het wisselen van de sim-card geen zin meer,
en raakte het ook in onbruik bij de criminele samenwerkingsverbanden.

De volgende afschermingstechniek die veelvuldig in de dossiers kon worden
aangetroffen was het regelmatig aanschaffen van een nieuw gsm-toestel. In casus 14

Pre-pnid gsm's werden in de tweede helft van de jaren negentig geïntroduceerd. In de beginjaren
hadden ze echter de nodige beperkingen, bijvoorbeeld dat er in het buitenland niet mee kon worden
gebeld.
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en casus 22 wisselden alle leden van het criminele samenwerkingsverband bijvoorbeeld
maandelijks tegelijkertijd van telefoon. Ook in de oudere casus 2 gebeurde dat echter
al. Na zo'n wisseling waren de nummers van de nieuwe pre-paid toestellen dus niet
bekend, en kon er enige tijd niet worden afgeluisterd. De politie heeft inmiddels echter

diverse methoden ontwikkeld om sne] nieuwe gsm-nummers te achterhalen. Een

voorbeeld is het gebruik van de IMSI-catcher.'~o Het wisselen van telefoons bood
derhalve wel enige afscherming maar die kon, afhankelijk van de omstandigheden,

ook slechts een zeer beperkte periode betreffen.
De derde afschermingstechniek die in de meer recente zaken werd aangetroffen

was het `onderwatercircuit'van gsm's. De leden van het criminele samenwerkingsver-

band gebruikten dan bijvoorbeeld één toestel voorde uitwisseling van organisatorische

en sociale informatie, waarvan het nummer al snel bij de politie bekend was. Het

uitwisselen van inhoudelijke informatie gebeurde daarentegen met aparte gsm's, die

slechts voor het contact met één bepaalde persoon, of voor noodgevallen, werden

gebruikt. Bij één organisator werd bijvoorbeeld een aantal mobiele telefoons

aangetroffen, die elk voorzien waren van een stickertje met een naam. Hij gebruikte

die alleen voor het contact met die specifieke persoon en niet om anderen mee te
bellen. Dit maakte het risico dat deze telefoon werd afgetapt uiteraard een stuk kleiner.
Bovendien beperkte dit de mogelijkheden om achteraf patronen in de communicatie
te kunnen reconstrueren aan de hand van verkeersgegevens. Vaak bleek het bestaan
van zo'n onderwatercircuit pas wanneer de betrokkenen waren aangehouden en de

telefoons in beslag genomen. In één van de zaken kwam deze afschermingsmethode

al tijdens het onderzoek aan het licht, omdat er ookafluisterapparatuur in de auto van

de organisator was geplaatst. Daardoor werd gehoord dat hij telefoongesprekken

voerde met gsm's waarvan de nummers op dat moment niet bekend waren. In casus

22 had elk belangrijk lid van het samenwerkingsverband een mobiele telefoon waarmee

hij louter sms-berichten verstuurde. Men ging er van uit dat deze informatiestroom

niet door de politie werd onderschept. Dat bleek in dit geval ook terecht: het

rechercheteam vermoedde weliswaar al tijdens het onderzoek dat deze methode werd

toegepast, maar slaagde er niet in om de nummers van de bewuste gsm's te achterha-
len. Het relevante verkeer kon pas met terugwerkende kracht grotendeels worden

gereconstrueerd.
Tot slot werden in sommige zaken gsm's slechts gebruikt om één bepaald onderdeel

van het criminele bedrijfsproces af te stemmen, bijvoorbeeld een smokkeltransport.
In één voorbeeld ging het om een groep die verdovende middelen naar Groot-

Brittannië smokkelde. Dit samenwerkingsverband kocht voor elk smokkeltransport

nieuwe gsm'sen gooide die enkele dagen later, nadat het transport was afgerond, direct

Elke mobiele telefoon die standbystaat maakt periodiek contact met het netwerk, waarbij identificatie

plaatsvindt. Een [MSI-catcher imiteert deze procedure en kan worden toegepast wanneer de telefoon

waarvan het nummer wordt gezocht zich in de nabijheid bevindt.
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weg. Ook daarmee gokte men er uiteraard op dat de politie deze nieuwe nummers in
de tussentijd niet zou kunnen achterhalen.

Mobiele telefoons waren in de onderzochte dossiers verreweg het belangrijkste
communicatiehulpmiddel. Daarnaast werd in sommige zaken echter ook, zij het
incidenteler, gebruik gemaakt van andere electronische communicatiehulpmiddelen.
Daarbij ging het met name om e-mail. De toegevoegde waarde daarvan was in
onderzochte zaken veelal nog klein. Ook e-mailverkeer kan immers worden afgetapt,
en de berichten konden tot voor kort, bij gebrek aan een dekkend wireless-netwerk,
vrijwel alleen nog vanafvaste aansluitingen worden verzonden. Van internetcafé's werd
in de onderzochte dossiers geen gebruik gemaakt. Slechts in casus 13 en casus 25
werden één of ineer e-mail adressen afgetapt.

In de laatstgenoemde zaak werdbovendien echter een inventieve methode gebruikt
om electronisch berichten via het internet uit te wisselen. De leden van deze groep
benutten daarvoor een spel dat via het internet werd gespeeld. In dat spel bevond zich
ook een optie waarmee de spelers bilateraal berichten konden uitwisselen, die voor
derden dus niet toegankelijk waren. Het rechercheteam ontdekte deze methode pas
achteraf en het berichtenverkeer kon toen niet meer worden gereconstrueerd.
Verkeersgegevens werden in dit geval niet bewaard.

De voorgaande beschrijving laat zien dat leden van criminele samenwerkingsver-
banden in het onderzochte tijdvak voortdurend op zoek waren naar mogelijkheden
om electronisch te kunnen communiceren zonder afgeluisterd te worden, zodat ook
veilig over inhoudelijke zaken kon worden gesproken. Dat was ook verklaarbaar,
omdat veilige electronische communicatie de snelheid en de flexibiliteit van de
uitvoering van het criminele bedrijfsproces zeer bevorderde. Nieuwe technieken
werden dan ook gretigbenut. Toch konden de leden van criminele samenwerkingsver-
banden er nooit voetstoots van uitgaan dat afluisteren onmogelijk zou zijn.

Uit de onderzochte dossiers blijkt dat binnen het criminele netwerk regelmatig
verhalen de ronde deden over communicatiehulpmiddelen die niet af te luisteren
zouden zijn, welke achteraf niet bleken te kloppen. In casus 2 dachten de leden van
het criminele samenwerkingsverband bijvoorbeeld om onbekende redenen dat in
Finland gekochte pre-paid sim-kaarten in Nederland niet konden worden afgeluisterd.
In casus I werd hetzelfde verhaal verteld over Hongaarse telefoonkaarten. Met name
in casus 2 was het gevolg dat de deelnemers aan het criminele bedrijfsproces relatief
openlijk via de telefoon over inhoudelijke zaken gingen praten, hetgeen hen al snel
opbrak.

Ondanks de hiervoorbeschreven afschermingsmaatregelen moesten de leden van
criminele samenwerkingsverbanden dus altijd uitgaan van de mogelijkheid dat de
opsporingsinstanties konden meeluisteren. Dit betekende dus dat ook de inhoud van
de gesprekken moest worden versluierd, met het doel te voorkomen dat buitenstaan-
ders zouden begrijpen waar het gesprek over ging. Deze afschermingsmethode werd
in alle onderzochte dossiers toegepast. Het versluierend taalgebruik bestond enerzijds
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uit het gebruik van codewoorden, waaraan vooraf een andere betekenis was toegekend,
en anderzijds uit verwijzingen naar zaken dievoor de gesprekspartners bekend waren
maar niet voor derden.

De gebruikte codes waren in de onderzochte dossiers doorgaans erg eenvoudig.
In casus 20 werden xtc-pillen bijvoorbeeld aangeduid als `bonbons.' In casus 1 werd
de term `meisjes' gebruikt voor een bepaald soort verdovende middelen. Sommige
codewoorden waren specifiek voor het criminele samenwerkingsverband in kwestie.
Andere codewoorden waren zo universeel, zowel bij Nederlandse als buitenlandse
groeperingen, dat eerder sprake was van een soort bargoens. Dat gold bijvoor-
beeld voor de term `papier' dat, onafhankelijk van de nationaliteit, altijd `geld'
betekende.

De hardnekkigheid waarmee verdachten die in de loop der tijd in meerdere dossiers
voorkwamen dezelfde codewoorden bleven gebruiken was opvallend. In de drie
opeenvolgende opsporingsonderzoeken in casus 3 en casus 22 bleven de gebruikte
codewoorden bijvoorbeeld hetzelfde. De codes zorgden soms ook voor verwarring,
omdat de leden van criminele samenwerkingsverbanden er niet altijd in slaagden om
ze te onthouden, met name wanneer nieuwe afspraken werden gemaakt.

Regelmatig was de versluiering maar zeer beperkt en werden bijvoorbeeld getallen
of prijzen openlijk genoemd, in de trant van: `zij willen 100 en betalen 75 per stuk.'
Het kostte de leden van het rechercheteam, ofwel op het moment zelf, ofwel achteraf
wanneer een bepaalde zending was onderschept, doorgaans niet veel moeite om
de betekenis van zo'n opmerking of afspraak te achterhalen.

De wijze waarop de inhoud van de gesprekken door criminele samenwerkings-
verbanden werd versluierd kan uitstekend worden geïllustreerd aan de hand van een
openbare uitspraak van het gerechtshof Amsterdam uit 2000, waarin een aantal
afgetapte telefoongesprekken is weergegeven.sfi' Hierna wordt een voorbeeld
weergegeven van een transcriptie van een afgetapt gesprek, waarvan er in de praktijk
vaak honderden, of zelfs duizenden, in de zaakdossiers kunnen worden aangetrof-
fen.

Zie LJN:AE9770, 5 januari 2000. De desbetreffende uitspraak geeft een goed beeld van de concrete
informatie die in de verschillende fasen van het tactische opsporingsonderzoek wordt verzameld,
aan de hand van excerpten uit verhoren, telefoontaps, observatieverslagen en bewijsmateriaal dat
tijdens huiszoekingen en de ontmantelingvan laboratoria werdverzameld. Het gaatom ecn crimineel
samenwerkingsverband dat in Noord-Holland en in Brabant actief was met de fabricage en
verhandeling van svnthetische drugs.
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Telefoongesprek woensdag 15 april 1998, te 18.14 uur

[ 1 ] Hallo.

[2] Ja [naam] met [naam]

[ 1 ] Hai met mij.

[2 ] Moet je horen ik heb je net ook al gebeld op die andere telefoon, maar dan
hoor ik jou praten en jij hoort mij niet.

[ 1 ] Nee, dat klopt.

[2] Oh nou dan. Hoor maar, ik heb 25. Maar wat moet ik doen. [naam] heb
gebeld, wat moet ik doen?

[ 1] [naam] kan ze ophalen bij jou of zo of jij brengt ze daar heen.
[2] Ja, maar moet ik papieren vangen?

[ 1] Ja, heb ik gezegd dat ze die aan jou meegeeft.

[2] Ja en wat moet ik vangen? Hoeveel?
[ 1] Uhh.. maal drie en een half.
[2] Goed prima, dan weet ik dat.
[ 1 ] Oke, doei.

[2] Oke, doei.

Met betrekking tot het voorgaande telefoongesprek verklaarde een verdachte in een
verhoor dat "als [naam] tegen mij 10 zei, dan begreep ik dat hij daarmee 10.000
tabletten bedoelde. Zei hij 5, dan ging het om 5.000 tabletten. Wij spraken in code met
elkaar. Met wijn werden tabletten bedoeld en met cognac speed.'fi`' Als iemand zei
dat hij 2 wijn wilde hebben, begreep ik dat hij daarmee 2.000 xtc-tabletten bedoelde."
Het afgeluisterde telefoongesprek had kennelijk betrekking op een levering van
25.000 xtc-pillen die voor 3 gulden 50 per stuk (~ 1,59) werden verkocht. Met deze
`handleiding' erbij kon de inhoud van de afgetapte telefoongesprekken achteraf vrij
eenvoudig worden gereconstrueerd.

Ook enkele andere telefoongesprekken uit hetzelfde opsporingsonderzoek geven
een goed beeld van de wijze waarop leden van criminele samenwerkingsverbanden
versluierd over inhoudelijke zaken spreken. In het volgende gesprek werd door de
afnemer gebeld over de levering van een partij amfetamine. Vervolgens nam de
leverancier contact op met de producent om aan te geven wanneer hij de partij nodig
had. Daarop belde de leverancier weer terug om aan te geven dat de aflevering geregeld
was.

`6' Speed is de gangbare term voor amfetamine.
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Telefoongesprek vrijdag 6 maart 1998 te 19. 1 I uur

[ 1] Waar ik het over had, weet je wel, die uhh, die uhh cognac.

[2J Ja.
[ 1 J Maandagochtend moet ik er 100 hebben, dat is honderd procent. Dus dan

zou hij jou bellen of ie ze morgenochtend op kan halen dan.

[2 ] Nee, ze leggen nog helemaal onkompleet, weet jewel. Moet ie..die uhh string
(fon) moet er nog effe in.

[ 1] Als ze dat maar niet te veel doen dan.

[2J Nee, gewoon hetzelfde.

[ 1] Ja, dan moet wel uhh want ik ik moet ze echt maandagochtend worden ze
opgehaald.

[2] Ik regel ut.

[ 1] Dan moet je kijken of ie ze morgenochtend ken halen.

[2J Nee, maandag.

[ 1] Maar ik moet 't wel effe, uhhh, ik moet het zeker weten nou natuurlijk. Ik
heb nou al ja, ik heb nou al ja gezegd.

[2] Nou ja, ik zal wel effe bellen zo.

Telefoongesprek vrijdag 6 maart 1998 te 19.20 uur

[ I] Waar we het steeds over hebben, wat je nog voor mij had legge he.

[2] Waar nog wat uhh, eigenlijk nog wat mee gedaan moest worden.

[1] Ja.

[2] Maar dat moet nie, dat moet ik maandagmiddag hebben.

[ 1 ] Dat is goed.

[2] Ik heb daar een klant voor.

[ 1 ] Is goed jongen.

[2J Ja, maar omdat ie ouwe morgen komt, dat red je niet, dus laat ik hem
maandagochtend wel komme.

[ 1] Ohh. Hij komt morgen dus niet?

[2] Ja, morgenochtend komt ie toch ook?

[ 1] Oh. Dat is perfect.

[2] Ja?
[ 1 ] Is goed. OK.
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Telefoongesprek vrijdag 6 maart 1998 te 19.25 uur

[1] Hallo [naam] met [naamJ

[2j Ik heb het al doorgesproken

[ 1] Mette, mette [ naam J

[21 Ja.
[ 1] Ja, maar dan kan ik het morgenochtend toch gelijk meenemen?
[2j Nee, dat kan niet, want het is nog niet helemaal klaar.

[ 1] Ja nou, dan ga ik het maandagmorgen halen. En ik breng morgen dat andere
weg.

[2] Ja, want ik denk dat ze dat ervoor nodig hebben.

In de regel voelen rechercheurs die de telefoontaps bemensen na verloop van tijd
goed aan dat met bepaalde woorden, ookalledaagse, iets anders wordt bedoeld, omdat
de gesprekken qua toon of inhoud afwijken van de gebruikelijke conversatie. Hoewel
het meestal wel enige tijd duurt voor de precieze betekenis helder wordt, is het
afschermingseffect op termijn dus betrekkelijk gering.

De gsm-telefoons bieden deopsporingsinstanties, zeker in de meer recente dossiers,
nog een andere informatiebron, namelijk plaatsbepaling. Wanneer de telefoon wordt
gebruikt is thans ook direct duidelijk waar de beller zich bevindt. Eerder in de jaren
negentigbestond deze mogelijkheid ook al, maar toen kon de lokatie van de beller pas
achteraf worden gereconstrueerd. Ook bestaat de mogelijkheid om deze informatie
met terugwerkende kracht te achterhalen, aan de hand van de historische verkeersgege-
vens. Wanneer die met betrekking tot een bepaald telefoonnummer worden
opgevraagd, worden ook de `mastgegevens' meegeleverd, en kunnen dus ook de
bewegingen van de beller worden gevolgd. Voorwaarde is uiteraard wel dat er
regelmatig met het toestel werd gebeld, maar dat is meestal wel het geval.

De leden van criminele samenwerkingsverbanden dienden derhalve ook maatrege-
len te nemen om hun positie geheim te houden. In de meer recente zaken, zoals in
casus 22, bleken zij hun gsm's uit te zetten wanneer zij naar een plek gingen die ze
geheim wilden houden. ln dit geval gebeurde dat bij vertrek naar het laboratorium.
De mate van afscherming die op deze manier werd bereikt bleek wederom betrekkelijk:
het uitvallen van het verkeer, dat soms ook nog werd aangekondigd, vormde voor het
rechercheteam immers de bevestiging dat er `gedraaid' ging worden.

De leden van criminele samenwerkingsverbanden realiseerden zich vaak niet dat
de aard van de gesprekken en de frequentie van het telefoonverkeer, voor ervaren
rechercheurs na verloop van tijd vaak evenveel informatie opleverde als hetgeen er
daadwerkelijk inhoudelijk werd besproken. In de Tweede Wereldoorlog beschikte het
Duitse leger al over teams van specialisten, Funknbwehrgenaamd, die het radioverkeer
van de tegenstander systematisch opvingen en aan de hand van de deelnemers en de
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frequentie van het verkeer probeerden af te leiden wat er gaande was. Ook de fouten
die bij de inhoudelijke afscherming van het berichtenverkeer werden gemaakt speelden
daarbij natuurlijk een rol.'~' Hierkan zonder meer een parallel worden getrokken met
het huidige aftappen van het telefoonverkeer van criminele samenwerkingsverbanden
en het analyseren van historische verkeersgegevens.

Inhoudelijke informatie kan, naast mondeling en persoonlijk en door middel van
elektronische communicatiehulpmiddelen, in principe ook schrifrelijk worden
uitgewisseld. Daarvan bleek in de onderzochte gevallen echter geen sprake.'~a Dat
betekende echter niet dat er, schriftelijk ofdigitaal, geen inhoudelijke informatie werd
vastgelegd in functie van het criminele bedrijfsproces.

Om te beginnen bleek dat de leden van de onderzochte criminele samenwerkings-
verbanden vaak vele papieren sporen achterlieten die aan legale transacties gerelateerd
waren. In de woning, in de auto, ofsimpelweg in de jaszak van een verdachte bleven
bijvoorbeeld aankoopbonnen achter, informatie van bedrijven waarmee transacties
waren verricht, afschrifren van rekeningen, doorslagen van money-transfers, enz., die
later konden worden gebruikt om het criminele bedrijfsproces te reconstrueren en
de bewijsvoering te onderbouwen. Deze bescheiden konden bijvoorbeeld betrekking
hebben op de huur van een voertuig dat voor een transport van illegale goederen was
gebruikt, ofvoor de aankoop van chemicaliën waarvan de verpakkingen later in een
laboratorium waren aangetroffen. Ook mobiele telefoons bleken, in het berichten-
geheugen, of in de vorm van opgeslagen telefoonnummers, vaak nuttige informatie
te bevatten.

In de praktijk deden de leden van criminele samenwerkingsverbanden relatief
weinig moeite om dit soort gegevens consequent te vernietigen. Sommigen haalden
echter wel consequent de etiketten van plastic vaten waarin grondstoffen verpakt zaten.
Anderen slepen om dezelfde reden de registratiecijfers uit aangekochte gascilinders.
In casus 10 verwijderde de dienstverlener zelf al de buitenste verpakking van zakken
microcellulose, voordat hij de goederen afleverde bij de xtc-producenten. Dit omdat
daarop de cijferreeksen stonden die naar de producent en de groothandel verwezen.

Tot slot hadden werden in de onderzochte zaken regelmatig papieren sporen
aangetroffen die naar illegale transacties verwezen. Op dit vlak werd aanzienlijk meer
moeite gedaan om sporen te vermijden of te verwijderen. De leden van criminele
samenwerkingsverbanden probeerden uiteraard om in relatie tot het criminele
bedrijfsproces zo weinig mogelijk schriftelijk vast te leggen. Handelstransacties, ook

A. Cave Brown (1975): p. 595-597. Deze teams speelden een rssentiële rol de woestijnoorlog in
Noord-Afrika in 1942 en 1943, waar vanwege de afstanden en het gebrek aan andere communicatie-
infrastructuur, de acties alleen per radio konden worden gecoiirdineerd. Ten tijde van de
voorbereiding van de invasie in Normandië in 1949 bleken de F.ngelsen, door schade en schande
wijs geworden, hun radiodiscipline sterk te hebben opgevoerd. Ue Amerikanen, die in 1944 nieuw
in Groot-Brittannië waren aangekomen, moesten dat echter nog leren.
E-mail en MSN worden hier tot de electronische hulpmiddelen gerekend.
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legale, werden daarom, zoals hiervoor al werd beschreven, vrijwel per definitie contant
verricht. Ook een `boekhouding' van illegale transacties werd zoveel mogelijk
vermeden. Dat bleek echter niet altijd even eenvoudig, zeker wanneer allerlei details
moesten worden onthouden. Het menselijk geheugen is nu eenmaal beperkt.`6' Vaak
werd de nodige informatie dan ook wel ergens vastgelegd, al was het maar op een
kladpapiertje.

Een andere afschermingsmethode was het onderbrengen van de `boekhouding'
bij personen uit de periferie van het criminele netwerk, die bij een eventuele
aanhouding en huiszoeking vermoedelijk wel buiten schot zouden blijven. In het
onderzoek Goudhaantje bracht de organisator bijvoorbeeld geld en administratieve
bescheiden onder bij zijn buurvrouw.5`'`' Dat bood weinig soelaas omdat in de loop
van het opsporingsonderzoek genoeg informatie over haar mogelijke betrokkenheid
voorhanden was gekomen om ook daar tot huiszoeking over te kunnen gaan.

2) Oiyanisntorische rnfórrnatie

Organisatorische informatie vormt het tweede onderdeel van de informatiestroom.
Deze heeft betrekking op het regelen van afspraken en allerlei bijkomende afstem-
mingsperikelen: waar staat iemand; waarheen is hij onderweg; iemand kan een
bepaalde lokatie niet vinden, enz.

In de onderzochte dossiers bleek de organisatorische informatie hoofdzakelijk via
de telefoon te worden uitgewisseld. Een groot deel van de afgetapte telefoongesprekken
had dan ook op deze informatiestroom betrekking. Elk opsporingsdossier bevatte dan
ook vaak honderden verslagen van dit soort gesprekken.

De leden van de criminele samenwerkingsverbanden versluierden deze informatie-
stroom in wisselende mate. Soms gingen zij zeer ver in pogingen te voorkomen dat
buitenstaanders lokaties of tijdstippen van samenkomsten konden achterhalen,
bijvoorbeeld wanneer er buitenlandse handelspartners bij betrokken waren. In andere
gevallen deden zij echter nauwelijks moeite om die te verhullen, bijvoorbeeld wanneer
het ontmoetingen tussen de `vaste' leden van het samenwerkingsverband betrof.

In dc hiervoor al aangehaalde uitspraak van het gerechtshof Amsterdam kunnen
ook meerdere illustratieve voorbeelden worden aangetroffen van organisatorische
gesprekken.'n' In de eerste vier gesprekken wordt een persoonlijke ontmoeting geregeld
en vervolgens gevraagd hoe die is afgelopen.

F. Kleemans, F.. van den Berg, H. van de Bunt ( 1998): p. 97.
Unit Synthetische Drugs, ]nnrversing 199N, p. 7-H.
LJN:AP9770, 5 januari 2000.
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Telefoongesprek donderdag 2 april 1998 te 16.24 uur

[ 1] Ja, met mij. Weet je enig idee hoe lang nog?

[2 ] Nou hij uh. Ik heb hem gebeld een uurtje geleden. Hij moest het effe ophalen.
Maar dat ligt niet in de buurt. Tenminste niet voor hem. En hij zou mij een
belletje geven als hij daarvan terug was.

[ 1] Oh. Ja, dat weet je dus niet?
[2] Nee.

[ 1] Hoe laat? Want wij staan nog steeds te wachten.

[ 2] Nou hij zou het vandaag doen, ik heb hem net gebeld. Hij zei wel namiddag.
Ik kan ieder moment een belletje krijgen.

[ 1] Okee, dan wacht ik maar effe. Dan hoor ik wel.

[ 2 ] Okee
[ 1] Moet je horen, als het acht uur is, moet je maar effe bellen, want ik weet niet

of ze dan al uh vertrekken.
[2J Daar zit ik mee. Ja?

[ 1 ] Prima.

Telefoongesprek donderdag 2 april 1998 te 18.15 uur

Hallo.

Je telefoon staat af. Zie ik je.

Uh, moet ik die Ouwe ze effe op laten pakken.
Ja, dat is ook goed.

Ik laat nou die Ouwe effe contact met je opnemen. Ik stuur die Ouwe wel
naar je toe.

Ja, dat is goed. Dat is goed.

Waar moet ie heen.

Uh, laat `m maar bellen, laat 'm maar richting Rai rijden en mij effe bellen.

Ja, maar hij heeft je nummer niet he? Nou ik bel hem over uh.
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Telefoongesprek donderdag 2 april 1998 te 18.22 uur

Met mij.

Ja

Of je naar de Kai wil rijden.

Ja

En dan belt die [naam] met een kwartiertje belt ie je op.

Ja.

Voor die dingen voor die vrouwtje.
Ja, bij het koftiehuis he bij de Rai?

Ja,ja zoiets.

Ja, is prima. Okee.

Telefoongesprek donderdag 2 april 1998 te 21.30 uur

[ 1] Ben je helemaal klaargekomme jonge?

[2] Ja. Ze rekent met jou morgen af.

[ 1 ] Is goed jongen.

[2] Ja, maar hij heeft me de hele stad door laten rijden. Dat flikt ie niet meer
hoor. En de hele dag laten wachten en twee uur door Amsterdam heen. Nou
goed, hoe laat zal ik morgen bij jou wezen?

[ 1] Ja, jij moet om twaalf uur daar zijn, dus je moet om tien, uur, half elf weg.

Veel organisatorische gesprekken hebben betrekking op het verzetten van tijdstippen
waarop of lokaties waar ontmoetingen moeten plaatsvinden. De volgende serie
tapverslagen geeft daarvan een indruk.

Telefoongesprek maandag 27 april 1998 te 7.07 uur

[beller] zegt dat hij moet wachten tot er een telefoontje komt van iemand. [naam]
moet wachten tot hij een telefoontje van [ naam ] krijgt. [ naam] mag verder slapen.

Telefoongesprek maandag 27 april 1998 te 10.24 uur

Het wordt 1 uur. Voorts zegt hij tegen [naam] dat hij niet hoeft te rijden, wordt
voorgezorgd.

[ 1] De jongens komen om 1 uur ongeveer aan. Dus dan bel ik jou wel.

[2] Ik hoor je wel.
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Telefoongesprek maandag 27 april 1998 te te 13.24 uur

Dag jonge

Dag jonge.

Die huhh, is kijke, die huhh, waar zie ik jou?

Zegt het maar, dan stuur ik hem er naar toe.

Twee uur.
Waar?

Bij mij in de buurt, weet ie niet.

Ja, bij jou in de buurt, humm.

Je weet wat ik bedoel, toch?

Ja, bij de Amstel.

Andere buurt, bij de Amstel daar, ja.

Ja, bij die Saab.

Telefoongesprek maandag 27 april 1998 te te te 13.25 uur

[11
[2l
[1]

Of jij om twee uur bij die Saab-garage kan staan.

Wat zeg je nou?

Bij die Saab-garage. Als je bij [naam] weet je wel.

De rechercheteams waren in de onderzochte zaken, zeker in de beginfase van het

opsporingsonderzoek, vaak voortdurend bezig met het achterhalen van de identiteit

van degenen die `over de tap' kwamen. Bovendien moest worden vastgesteld of zij

daadwerkelijk bij het lopende criminele bedrijfsproces betrokken waren en zo ja, wat

hun rol daarin dan was. Otndat een zekere verhulling werd toegepast was dat niet altijd

even gemakkelijk vast te stellen.
Om te beginnen werden in de gesprekken zaken onbewust verhuld. Degenen die

telefonisch contact hadden waren immers bekenden van elkaar, die zich niet bij naam
hoefden voor te stellen om te weten wie er belde. Bovendien was het gebruikelijk dat
personen met bijnamen werden aangeduid, die soms zeer algemeen van karakter
waren, zoals de bolle, de dikke, de snor, rasta, enz. Corpulentie is in het criminele

netwerk kennelijktamelijk gangbaar, aangezien relatiefveel organisatoren een bijnaam

droegen die naar hun lichamelijke omvang verwees. Het was dan ook niet altijd direct

duidelijk op welke `dikke' of `bolle' in de gesprekken precies werd gedoeld. Ook de

lokaties waarover afspraken werden gemaakt hoefden vaak niet expliciet te worden

genoemd omdat het om een vast trefpunt ging, of omdat het dezelfde lokatie was als

waar al eerder bijeenkomsten plaatsvonden.
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Er werden echter ook bewuste maatregelen getroffen om het tijdstip of de plaats
van de ontmoeting af te scherrnen. Zo kwam het diverse malen voor dat de plaatsen
en tijdstippen middels cijfercodes werden doorgegeven. In de jaren negentiggebeurde
dat per semafoon, thans via sms-berichten.

In casus 25 gebruikten de leden van het criminele samenwerkingsverband in de
gesprekken een andere codevonn die aanduidde dat er een ontmoeting plaats diende
te vinden. Hier werd, schijnbaar terloops, aan de voetbalclub Ajax gerefereerd. In
dezelfde zaak werd ook bewust verhuld op wie het gesprek betrekking had. [n dit geval
duidden de leden van het criminele samenwerkingsverband elkaar allemaal met
dezelfde bijnaam aan. Iedereen werd `Jantje' genoemd, maar onderling wisten ze
uiteraard exact om wie het ging.'h"

3) Soeiale inforntatie

Het laatste onderdeel van de informatiestroom betreft de sociale infonnatie die door
de leden van criminele samenwerkingsverbanden wordt uitgewisseld. De deelnemers
aan criminele bedrijfsprocessen leiden uiteraard, evenals gewone burgers, ook een
normaal sociaal leven. De scheiding tussen dat sociale leven en de criminele bedrijfs-
processen bleek in de onderzochte dossiers echter vele malen minder strikt dan het
onderscheid tussen werk en privé in de bovenwereld.

Viadezelfdetelefoonswaarmee inhoudelijke en organisatorische informatiewerd
uitgewisseld, voerde men doorgaans dan ook een grote hoeveelheid sociale gesprekken.
De inhoud daarvan werd niet bewust verhuld. Transcripties van zulke gesprekken
komen ook niet in het rechtbankdossier terecht en worden meestal evenmin woordelijk
uitgewerkt: in het dossier wordt slechts vermeld dat het om een `sociaal' ofeen `niet-
relevant' gesprek ging. Toch was de sociale informatiestroom vaak van belang voor
het rechercheteam en het opsporingsonderzoek.

Om te beginnen boden de sociale gesprekken een uitstekend beeld van de
levensstijl, het karakter en eventuele zwakheden van het desbetreffende lid van het
criminele samenwerkingsverband. Die waren soms ook indicatiefvoor zijn werkwijze
of reacties bij de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen.

In de tweede plaats, en dat was in de prakti jk uit tactisch oogpunt vaak belangrijker,
boden de sociale gesprekken ook allerlei impliciete aanknopingspunten voor de
opsporing. De leden van criminele samenwerkingsverbanden, die doorgaans veel
uithuizig waren, werden daarover bijvoorbeeld regelmatig door htm vrouwen of
vriendinnen ter verantwoording geroepen. Die wilden immers graag weten waar zij
uithingen. Hoewel er natuurlijk niet openlijk aan de telefoon door een lid van een
crimineel samenwerkingsverband werd uitgesproken dat hij twee nachten weg zou
zijn omdat er in het laboratorium gewerkt moest worden, was het halve woord voor

fn werkrlijkhrid ging hrt om rrn anderr naam.
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de opsporingsinstanties vaak voldoende. In één van de onderzochte gevallen had een

hulpkracht juist een nieuwe vriendin, die hij aan de telefoon telkens omstandig uitleg

moest geven als hij weer enkele dagen niet bij haar langs kon komen (`je weet toch wat

voor werk ik doe'). In een andere casus had lid van het samenwerkingsverband een

zeer jaloers aangelegde vriendin. Ook deze relatie was betrekkelijk vers, en het paar

woonde (nog) niet samen. Telkens wanneer hij vanwege `het werk' te laat kwam bij

afspraken met zijn nieuwe vlam, of niet thuis was wanneer zij onverwacht voor de deur
stond, belde ze direct met het dreigement de relatie te verbreken. Daardoor werd hij
soms gedwongen om op voorhand over de telefoon te vertellen wat zijn plannen
waren.

6.2.3. ORGANISATIE EN AFSCHERMING VAN DE
GELDSTROOM

De geldstroom vormt het derde en laatste onderdeel van het criminele bedrijfsproces.
Daarbij gaat het om alle financiële transacties die in relatie tot dat proces nodig zijn,
alsmede om de opbrengsten te kunnen benutten. Dit onderdeel kan nader worden
onderscheiden in een geldstroom in relatie tot handelstransacties, een geldstroom in
relatie tot de beloning van degenen die deel uitmaken van het criminele samenwer-
kingsverband, en een geldstroom in relatie tot het wederrechtelijk verkregen voordeel.

1) Ue geldstronm in relatie tot handelstransacties

Om met succes xtc te kunnen produceren en verhandelen moeten vele uiteenlopende
goederen worden aan- en verkocht, dan wel gehuurd. Die moeten enerzijds worden
betrokken van reguliere bedrijven en anderzijds van leveranciers in het criminele
netwerk. Voorts moeten de tussen- of eindproducten worden afgezet. Deze eerste
geldstroom, die direct aan die transacties gekoppeld is, staat derhalve ten dienste van
de goederenstroom.

Zoals in paragraaf 6.2.2 werd geschetst, zijn voor de fabricage van xtc om te
beginnen een productielokatie en allerlei apparatuur en grondstoffen nodig. De
productieruimten werden in de praktijk zowel van malafide als bonafide aanbieders
gehuurd. In beide gevallen gebeurde dit, zo kon uit de onderzochte dossiers worden
opgemaakt, tegen contante betaling. Bovendien werd vaak een aantal maanden huur
vooruit betaald.

Legale apparaten en grondstoffen werden deels bij detailhandelsbedrijven en deels
bij ( malafide) groothandelsfirma's aangekocht. Ook deze transacties verliepen contant,
om een papieren spoor te vermijden. In casus 11 factureerde de leverancier bijvoor-
beeld alle verdachte transacties als kastransacties. Bij de levering van deze legale
grondstoffen kon het otn substantiële bedragen gaan. In de voornoemde zaak werd
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bijvoorbeeld van 1996 tot 2000 voor 382.000 euro aan legale grondstoffen ingekocht
die geschikt waren voor de vervaardiging van synthetische drugs. Volgens informatie
van de USD werden die voor het dubbele bedrag doorverkocht aan xtc-producenten.
In casus 4 leverde de hoofdverdachte een tabletteermachine voor een bedrag van
10.000 euro. In casus 10 werden vergelijkbare bedragen voor zulke apparaten betaald.
Ook de speciale apparatuur en de illegale grondstoffen voor de xtc-productie, werden
contant betaald. In casus 18 betaalde de organisator bijvoorbeeld 14.000 euro voor
twee drukvaten. Dat bedrag werd in dit geval overigens in termijnen betaald. De
verhandeling van de illegale grondstof (PMK) geschiedde in een aantal gevallen met
gesloten beurzen.

In de onderzochte zaakdossiers kon de concrete overdracht van het geld met
betrekking tot concrete handelstransacties meestal niet worden geobserveerd. In enkele
gevallen was dat echter wel mogelijk. In casus 3 kon een levering door een observatie-
team worden gevolgd en bleek sprake van `boter bij de vis': drie hulpkrachten van de
leverende partij spraken op een parkeerterrein af inet twee vertegenwoordigers van
de ontvangers, en daarbij werden xtc-pillen en geld direct uitgewisseld.

In casus 151everde de koerier de verdovende middelen af in Oostenrijk, maar nam
hij echter geen geld mee terug. Kennelijk was er tussen de leverende en de ontvangende
organisator, die elkaar in de gevangenis hadden ontmoet, sprake van een grote mate
van vertrouwen. Het geld werd achteraf pas overgemaakt middels money-trunsFers.

In de casus 14 moest de levering van een partij van 1,6 miljoen xtc-pillen worden
betaald. Dit bracht, vanwege de omvang van het bedrag dat daarmee gemoeid was -
vermoedelijkzo'n 1,2 miljoen euro - complexe transacties met zich mee. Organisato-
ren of financiers in Israël fourneerden het geld, maar zij moesten op hun beurt eerst
weer voorschotten van afnemers in Australië en de Verenigde Staten ontvangen. In
dit geval betaalde de afnemer enkele weken voorafgaand aan de feitelijke levering reeds
een voorschot.

I n de onderzochte zaakdossiers werd de xtc vrijwel zonder uitzondering verkocht
aan buitenlandse afilemers, ofwel reeds in Nederland, ofwel in het bestemmingsland
zelf. In het ene geval moesten dus de financiële middelen die bedoeld waren voor de
aankoop van de pillen naar Nederland worden overgebracht, en in het andere geval
de revenuen die in het buitenland waren verworven. Daarvoor werden in de dossiers
vier methoden toegepast: ten eerste de fysieke verplaatsing van bankpapier door
geldkoeriers, ten tweede transacties via reguliere geldinstellingen, in de derde plaats
transacties via infonnele financiële dienstverleners, en tot slot, ruilhandel.

De fysieke verplaatsing van een groot bedrag kwam bijvoorbeeld naar voren in
casus 12. Hier ging het om een Israëlisch familieverband dat de smokkel van xtc naar
de Verenigde Staten verzorgde. De ene broer verbleef in de VS en zorgde voor de
distributie, de andere broer was tijdelijk afgevaardigd naar Nederland om de aankoop
van xtc-pillen te regelen. Toen de aankoop rond was werd een geldkoerier naar
Nederland gestuurd, met een bedrag van 200.000 Amerikaanse dollars. Dat bedrag

266 Intersentia



6. Organisatie, afscherming en opsporing van xtc-productie en -handel

was overigens aanzienlijk groter dan voor de aankoop van de partij nodig was, en
kennelijk ook alvast bedoeld voor toekomstige transacties.

De tweede methode om internationale financiële transacties te verrichten, was
gebruik te maken van reguliere geldinstellingen. In casus 15 werden de betalingen voor
de reeds geleverde verdovende middelen eerst eenvoudig giraal overgeboekt. De
afnemer deed dit via een eigen bedrijf, en was kennelijk in de veronderstelling dat, als
het nodig zou zijn, er voor de transacties wel een plausibele verklaring kon worden
verzonnen. Aangezien de organisator in dit geval een `kleine zelfstandige' was, ging
het voorts om relatiefbescheiden bedragen. Inde eerste zeven maanden van 2000 werd
in totaa179.000 euro overgeschreven door de buitenlandse afnemer. Daarna stapte
hij over op money-transfers waarmee in 2002 in vijfmaanden tijd voor een totaalbedrag
van ruim 46.000 euro werd overgemaakt.

Money-transfers hebben het nadeel van relatief hoge kosten. In casus 12 werd een
telefoongesprek onderschept waarin één van debetrokkenen vond een commissie van
8 procent, die Western Union op dat moment kennelijk rekende, wel erg aan de hoge
kant, en zag er om die reden van aE In casus 26 smokkelden koeriers de xtc naar de
Dominicaanse Republiek en werd cocaïne op dezelfde manier retour gezonden. Het
geld werd in dit geval zowel met rnoney-transfers overgemaakt als met de koeriers
meegegeven, wanneer zij geen drugs naar Nederland vervoerden.

Financiële dienstverleners zijn in Nederland verplicht ongebruikelijke transacties
te melden.'~y Dit betekende derhalve dat bij een money-transfer ofwel voor liefmoest
worden genomen dat er een MOT-melding werd gedaan, ofwel dat de geldzending
in kleinere delen moet worden gesplitst om onder het grensbedrag te blijven. Deze
werkwijze, smurfing, is bij grote bedragen uiteraard nogal bewerkelijk. Aangezien
jaarlijks een groot aantal verdachte transacties met rnoney-transfers wordt gemeld,
nemen de leden van criminele samenwerkingsverbanden kennelijk niet altijd
maatregelen om de transacties te verhullen. In de onderzochte dossiers bleek de
methode om geld via reguliere financiële dienstverleners over te maken vooral door
kleinschaligeorganisatoren te worden toegepast. Grootschaliger opererende criminele
samenwerkingsverbanden gebruikten money-trnnsfers slechts voor ondersteunende
transacties, bijvoorbeeld om de onkosten te dekken van een zaakgelastigde die in
Nederland verbleef.

In de derde plaats speelden financiële dienstverleners in een aantal gevallen een
rol bij de internationale verplaatsing van geld. Deze methode werd in casus 25
toegepast om geld van Australië naar Europa te versturen. Daarvoor werd een
familiebedrijf ingeschakeld, dat drie broers omvatte die in Australië en in Frankrijk

Ofsprake is van een ongebruikelijke transactie wordt hepaald op basis van de hoogte van het bedrag.
In verband met money-trans(crs Iigt de grens op 2.000 euro, voor financiële instellingen op
10.000 euro en voor grote aankopen op I5.000 euro. De h40'f-indicatoren werden in de afgelopen
iaren meerdere malen gewijzigd.
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geldkantoren runden. Een Nederlandse vrouw trad op als tussenpersoon tussen het
criminele samenwerkingsverband en de kantoorhouder in Parijs. In dit geval werd
dus gebruik gemaakt van een vorm van urrderground banking tussen de twee
vestigingen van het kantoor. Het geld werd waarschijnlijk administratieftussen de twee
vestigingen verrekend, door gebruik te maken van de reguliere geldstroom.

Een laatste betalingsmethode, waarbij de fysieke verplaatsing van geld werd
vermeden was ruilhandel. Een goed voorbeeld daarvan kon worden aangetroffen in
casus 14, waarbij een partij cocaïne werd betaald met xtc-pillen. Ook in casus 20 was
sprake van ruilhandel: in die zaak werden vuurwapens uit Kroatië geleverd als
(gedeeltelijke) betaling voor geleverde xtc en andere verdovende middelen. Internatio-
nale ruilhandel is voor criminele samenwerkingsverbanden uitermate profijtelijk
wanneer er grote nationale verschillen zijn in deverkrijgbaarheid van, en de vraag naar,
specifieke illegale goederen. De producten stijgen in dat geval immers sterk in waarde
door ze over de landsgrens te verplaatsen. 5.000 euro is in Kroatië, behoudens
koersverschillen, evenveel waard als in Nederland. 50 pistolen met munitie, mits van
goede kwaliteit, kunnen daarentegen ia Kroatië worden ingekocht voor een bedrag
van 200 à 400 euro per stuk, terwijl ze in Nederland minstens het drievoudige
opbrengen."" Omgekeerd geldt ook een prijsstijging wanneer in ruil voor de wapens
xtc-pillen mee terug worden genomen naar Kroatië.

De verplaatsing van geld, of dit nu fysiek of op andere manieren gebeurt, moet
tegen mogelijke interventies van opsporingsinstanties worden afgeschermd. Enerzijds
is het verplaatsen van geld waarvan de herkomst niet duidelijk is, strafhaar gesteld als
witwassen. Anderzijds kan zo'n geldstroom direct verwijzen naar goederenstroom,
en dus naar fysiek bewijsmateriaal. In één geval werden bijvoorbeeld twee geldkoeriers,
die vanuit Groot-Brittannië onderwegwaren naar Nederland om verdovende middelen
aan te kopen, onderschept op Schiphol. Daarop kon de transactie worden verijdeld
en degene die de xtc zou ]everen worden aangehouden. Deze aanpak, die thans Hit
and Rurr Money Laun~lering (HARM) wordt genoemd, is er speciaal op gericht
aanwijzingen van geldverplaatsingen te benutten om via `korte klappen' criminele
bedrijfsprocessen te verstoren. Het koerieren van geld is op zichzelf niet stralbaar,
aangezien er in Nederland geen wetgeving is die het grensoverschrijdend verkeer van
contant geld beperkt of verbiedt.'" Met name op Schiphol wordt de koerier echter
wel standaard aangehouden, en in een verhoor om een verklaring gevraagd. Wanneer
hij daarop het antwoord schuldig blijft kan hem worden verzocht vrijwillig afstand
te doen van het bedrag. Meestal gaat de geldkoerier daarmee akkoord. Dit kan opbasis
van artikel 4206is Sr. (witwassen) echter niet worden afgedwongen.

l)e schattingen van dc prijzen zijn ondeend aan A. Spapens en C`t. Bruinsma (20041.
~tinisrerievan lustitic, Mcldptmt OngcbruikelijkeTransacties, l~iaroverzidn rneldingen o~tgebruikelijke
tronsocties Z004, p. 2~t. Wel kunnen de douane en de KMAK meldingen doen van ongebruikelijke
geldtransporten. Uit gebeurde in 2004 bijvoorbeeld ?26 kcer, waarbij het om een bedrag van ruim
8 miljoen euro ging.
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2) Degeldstroonr in relaiie tot beloning

Het tweede onderdeel van de geldstroom in relatie tot het criminele bedrijfsproces
heeft betrekking op de betalingen van hulpkrachten of dienstverleners, in ruil voor
het verrichten van afgebakende werkzaamheden. Deze betalingen vinden eveneens
zowel contant als in natura plaats. In de dossiers kon relatief weinig concrete
informatie over de `salarissen' van hulpkrachten en dienstverleners worden aangetrof-
fen. De verklaringen die de verdachten zelf in de verhoren aflegden waren geen erg
betrouwbare bron. In verband met het risico op een ontnemingsvordering hadden
de verdachten er immers belang bij hun inkomsten zo laag mogelijk voor te stellen.
Ze verklaarden dan ookopvallend vaak dat er wel een bepaald bedrag was afgesproken,
maar dat zij nog niet waren uitbetaald. Hoewel veel organisatoren zeker niet vlot
van betalen waren, waarover later meer, lijkt dat toch met een fikse korrel zout te
moeten worden genomen. Datzelfde geldt voor uitspraken van criminele informanten
over de vermeende verdiensten van bepaalde leden van criminele samenwerkings-
verbanden, die `als een speer zouden gaan' of `bakken met geld' zouden verdienen.
Alleen wanneer de betrokkenen daarover in afgeluisterde telefoongesprekken zelf
openlijk spraken, kon dus enigermate objectief worden vastgesteld hoeveel er werd
betaald. De uiteenlopende `betaalde krachten' bleken een verschillende status
binnen het criminele samenwerkingsverband te hebben en dat had ook gevolgen voor
hun beloning.

Vertrouwde hulpkrachten, om te beginnen, leken uitstekend voor hun inspannin-
gen te worden beloond. In één zaak bleek zo'n vertrouweling 7.000 à 9.000 euro per
maand te verdienen, uiteraard zwart. In casus 25 was een hulpkracht voor het
opvangen en atleveren van 750.000 xtc-pillen die, verborgen in een kluis naar Australië
waren gezonden, een bedrag van 200.000 euro toegezegd. Aangezien er in zijn ogen
meer werkzaamheden moesten worden verricht dan was afgesproken, eiste hij na
aankomst zelfs 350.000 euro als vergoeding. In dit geval waren zijn daadwerkelijke
inkomsten inderdaad nihil, aangezien hij nog tijdens zijn werkzaamheden werd
aangehouden. Vertrouwde hulpkrachten werden regelmatig ook in natura betaald.
In casus 8 kreeg een vertrouweling bijvoorbeeld een zak xtc-pillen als betaling
voor verrichte werkzaamheden. Hij was daar overigens niet erg blij mee: liever had
hij geld ontvangen.

Overde verdiensten van vaste hulpkrachten kwam eveneens incidenteel informatie
naar voren in de onderzochte dossiers. Die bleken eveneens te kumien oplopen.
Weerom in casus 25 ontving een vaste hulpkracht 5.000 euro voor het aanbrengen
van een verhorgen bergruimte in een kluis, ten behoeve van een zending xtc. In de
casus 22 werd een vaste hulpkracht weerom in natura betaald. Hij ontving van de
organisator, die ook scharrelde in deautohandel, een terreinwagen ter waarde van zo'n
20.000 euro. Dat bedrag oversteeg op dat moment het salaris voor de uitgevoerde
werkzaamheden. De afspraak was echter dat de hulpkracht het restant langzamerhand
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zou aflossen, onder meer door regelmatig nieuwe klussen te verrichten. In de tussentijd
bleef de auto echter op naam van het bedrijfje van de organisator staan. Of die
werkelijk van plan was de gemaakte afspraken na te komen blijft in het ongewisse. In
elk geval ontstond er niet veel later onenigheid, waarna de wagen weer met geweld
werd opgeëist en de hulpkracht dus voor niets had gewerkt. In casus 7 ontving een
vaste hulpkracht, voor werkzaamheden rondom een xtc-transport, een kilo amfetami-
ne, die hij naar eigen inzicht mocht doorverkopen.

De hoogte van de beloning van losse hulpkrachten, waaronder koeriers, leek in
de onderzochte dossiers vooral samen te hangen met het gepercipieerde risico dat zij
bij hun werkzaamheden liepen. Voor een transport van 50 kilogram amfetamine
binnen Nederland, ontving een koerier in één geval bijvoorbeeld 22,70 euro (50
gulden) per kilo."' Voor xtc-pillen kreeg dezelfde hulpkracht 1,1 eurocent (2,5 cent)
per tablet. In casus 6 en casus 20 kregen de koeriers, die verdovende middelen van
Nederland naar Slovenië respectievelijk Kroatië moesten vervoeren, eveneens maar
1.000 à 1.250 euro per transport betaald.'" Ook in dat geval werd het risico gering
geacht. De organisator beschouwde alleen de buitengrens van de EU als een serieus
obstakel. Bovendien waren de smokkelvoertuigen voorzien van geheime bergruimten,
zodat de kans dat de illegale goederen bij een oppervlakkige controle niet zouden
worden gevonden, aanzienlijk was. De koeriers in casus 26, die op hun lichaam xtc
naar de Dominicaanse Republiek vervoerden, werden voorzo'n reis echter aanzienlijk
beter betaald. Zij ontvingen 5.000 Amerikaanse dollars. De gevaren waren in dit geval
dan ook aanzienlijk groter.

Gewone losse hulpkrachten, die voor uiteenlopende hand- en spandiensten werden
ingeschakeld, bleken aan hun werkzaamheden geen grote bedragen over te houden.
In casus22 ontvingeen hulpjevoorwerkzaamheden in een laboratorium bijvoorbeeld
1.000 euro voor twee à drje dagen werk. En voor het afvoeren van afvalchemicaliën
betaalde één van de organisatoren in casus 1 een vergoeding van 0,45 eurocent per
liter.

Hoewel de dossiers dusbetrekkelijk fragmentarische informatie bevatten omtrent
de betalingen van de hulpkrachten lijken de verdiensten voorde vertrouwelingen niet
onaanzienlijk, terwijl ook de vaste hulpkrachten soms redelijk werden betaald. De losse
hulpkrachten ontvingen echter alleen substantiële bedragen wanneer daar ook grote
risico's tegenover stonden. De hoogte van de betaalde bedragen lijkt zich in het
onderzochte tijdvak bovendien niet erg te hebben ontwikkeld.

Dienstverleners die in opdracht van organisatoren grotere hoeveelheden illegale
goederen over de landsgrenzen smokkelden bleken daar, in vergelijking met de
individuele koeriers, soms zeer goed aan te verdienen. In casus 3 werd, louter voor
het vervoer van een lading hashisch van Marokko naar Nederland, een bedrag van

-'- LjN AE9770, 5 januari 2000.
'" Slovenië was op het moment dat deze zaak speeldc nog geen lid van de EU.
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275 euro per kilo betaald, terwijl het voorgenomen transport een omvang van 1.000
kilo had. In casus 18 rekende een transporteur 450 euro per kilo voor een transport
van 15 kilogram amfetamine van Nederland naar Spanje. Voor andere typen
verdovende middelen hanteerde hij overigens weer andere prijzen.

De betalingen van laboranten bleken in de onderzochte dossiers sterk uiteen te
lopen, afhankelijk van hun ervaring en het soort product (amfetamine of xtc). Een
relatief onervaren laborant in casus 22 kreeg voor de synthese van amfetamine-olie
per `draai' slechts 3.000 euro betaald. Een meer ervaren laborant in casus 9 kon
daarentegen voorhet verwerken van 25liter PMK tot MDMA-poeder een theoretische
opbrengst tegemoet zien die vele malen hoger lag. Hij diende 18 kilo MDMA-poeder
te fabriceren uit die hoeveelheid PMK, terwijl hij dacht dat 25 kilo MllMA-poeder
haalbaar was. Door uiteenlopende problemen bedroeg de meeropbrengst slechts één
kilo MDMA-poeder, waarvoor hij 15.000 gulden (6.800 euro) ontving. Het had dus
bij een optimaal productieproces in principe dus ook zeven kilo à 15.000 gulden
kumien zijn.

De betaling van de hulpkrachten en dienstverleners vond in de onderzochte
dossiers dus contant of in natura plaats. In principe waren er voor de opsporingsin-
stanties weinig mogelijkheden om in te grijpen in dit deel van de geldstroom. In casus
22 werd het afgesproken bedrag bijvoorbeeld op een late avond in de brievenbus van
de laborant gestopt. Afschermingsrisico's bleken vooral te ontstaan wanneer de
organisator zijn betalingsverplichtingen niet of slecht nakwam, en de werknemer
daarover over de telefoon begon te klagen. Diverse organisatoren gaven blijk van
extreme gierigheid op dit vlak. In casus 22 kreeg de laborant zijn geld pas na eindeloos
soebatten, hetgeen ook in de afgeluisterde telefoongesprekken duidelijk naar voren
kwam. Ook in casus 18 klaagden de hulpkrachten aan de telefoon over de gierigheid
van de organisator. Die had er bovendien een handje van om de leden van het
criminele samenwerkingsverband zelf de aankoopvan bepaalde materialen, die nodig
waren voor de laboratoria, te laten voorschieten, en vervolgens maar zeer traag terug
te betalen. En in casus 14 bleek de Nederlandse organisator, tijdens de voorbereiding
van een smokkeltransport, uiterst terughoudend met het fourneren van het geld dat
nodig was voor het transport en voor de aankoop van de verdovende middelen.
Uiteindelijk zou het dan ook tot ruilhandel komen.

3) De geldstroorn in relatie tot het wederrec{itelijk verkregen voordeel

Het derde onderdeel van de geldstroom betreft de financiële handelingen in relatie
tot het wederrechtelijk verkregen voordeel. De benutting van de opbrengsten van
criminele bedrijfsprocessen is een belangrijk punt van zorg voor de bestrijders van
georganiseerde criminaliteit in het algemeen, en derhalve ook met betrekking tot xtc-
productie en -handel. In de dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken kon
omtrent de besteding van het wederrechtelijk verkregen voordeel echter relatief weinig
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informatie worden gevonden."a De informatie in de dossiers beperkte zich doorgaans
tot een schatting van de hoogte van de opbrengsten van het criminele bedrijfsproces.

Om zicht te krijgen op de vraag `waar het geld blijft' zouden idealiter de criminele
carrières van leden van criminele samenwerkingsverbanden langere tijd moeten
worden gevolgd, zodat inzicht in de ontwikkeling van hun materiële welvaart zou
kunnen worden verkregen. In het onderhavige onderzoek kon in dat opzicht een tipje
van de sluierworden opgelicht, aangezien diverse keren sprake was van organisatoren
ofhulpkrachten die in meerdere opsporingsdossiers figureerden, ofwaarvan de huidige
activiteiten bij de politie bekend waren. Uit deze rudimentaire gegevens kwamen
aanzienlijke verschillen naar voren.

Om te beginnen valt af te leiden dat enkele organisatoren inderdaad goed lijken
te hebben `geboerd', voor zover het bezit van grote vrijstaande woonhuizen, zowel in
Nederland als in het buitenland, meerdere auto's in de hogere prijsklassen, en andere
luxegoederen, daarvoor als indicatoren kunnen worden beschouwd. Deze organisato-
ren waren echter nog steeds actief betrokken bij de uitvoering van illegale, of op zijn
best half legale, activiteiten. Als zij al in de bovenwereld zakelijke activiteiten hadden
ontplooid, dekten die dus maar een deel van hun bezigheden. Bovendien speelden hun
bovenwereldactiviteiten zich dus vaak af aan de rafelranden van het respectabele
zakenleven.

Enkele organisatoren die in de jaren negentig waren aangehouden, hadden zich
inmiddels in de `pandjes' begeven, en verhuurden die overigens met regelmaat ook
aan kennissen uit het criminele netwerk die er xtc-laboratoria ofhennepkwekerijen
in installeerden. Anderen waren bezig met de handel in personenwagens van het
kaliber `niet-goed-geld-weg.' Voor deze organisatoren gold dat zij, na een aanhouding
en veroordeling, nadien niet meer met gerichte opsporingsonderzoeken ofveroorde-
lingenwaren geconfronteerd, zodat ze relatieflang ongestoord hun gangkonden gaan.

Andere organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners waren minder gelukkig:
zij werden in de onderzochte periode meerdere keren aangehouden en veroordeeld.
Zoietsviel kennelijk te vergelijken met een faillissement van een reguliere ondernemer.
Het was niet het einde van de wereld en het betekende meestal ook niet het einde van
de ambities, maar het zorgde er wel voor dat een nieuwe start moest worden gemaakt
en dat er materieel fiks diende te worden ingeleverd.";

Een organisator die in 1999 was aangehouden en veroordeeld verklaarde dat hij
na vrij te zijn gekomen uit detentie, niets meer over had. Hij was naar eigen zeggen
athankelijk van een, overigens zeer substantiële, geldlening van zijn vader, zelf
overigens ook een gereputeerd misdaadondernemer. Vrijwel direct na zijn vrijlating
in 2002 liep hij weerom tegen de lamp in verband met de smokkel van xtc naar Groot-
I3rittannië. De organisator in een andere zaak was na een periode in detentie zijn baan

Zie ook: J. Meloen, K. Landman, H. de Miranda e.a. l?003 ), waar dezelfde bevinding wordt gedaan.
Vergeliik: E. Kleemans, E. van den t3erg, H. van de Bunt ( 1998): p. ~2.
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als internationaal vrachtwagenchauffeur kwijt, en bovendien lag zijn relatie op de
klippen. Hij werd door een kennis uit het criminele netwerk in de gelegenheid gesteld
om in een appartementje boven een discotheek te gaan wonen, dat diens eigendom
was. Met hem was hij enkele jaren eerder in België aangehouden tijdens een transport
van 150.000 xtc-pillen.

In casus 3 en casus 22 werd een bedrijfsleider tussen 1997 en 2006 drie keer achter
elkaar veroordeeld. In de tussentijd gingen zijn leefomstandigheden er maar weinig
opvooruit. Datzelfde gold voor een ervaren laborant die tussen 1992 en 2002 eveneens
drie maal werd veroordeeld, ten gevolge van verschillende opsporingsonderzoeken.
En voor de vaste en losse hulpkrachten die in meerdere onderzoeken verdachte waren
lijkt deehiame aan het criminele samenwerkingsverband, gezien de verdiensten die
hiervoor werden geschetst, niet meer te hebben betekend dan een aanvulling op de
overige inkomsten, die overigens meestal ook met allerlei halve en hele illegale
activiteiten bij elkaar werden gescharreld.

In de praktijk konden in de dossiers drie vormen van benutting van het wederrech-
telijk verkregen voordeel worden onderscheiden: consumptieve besteding, oppotten
of `parkeren' op een rekening, en investering in (nieuwe) illegale of legale onderne-
mingen.

Georganiseerde criminaliteit wordt in de populaire beeldvorming vaak in verband
gebracht met opvallende consumptieve aankopen. In de onderzochte dossiers bleek

de neiging daartoe echter sterk te wisselen met de persoon. Organisatoren en
dienstverleners die relatief lang ongestoord hun gang konden gaan, bleken er in de
regel wel een comfortabel Uestaan op na te houden. Zij waren doorgaans in het bezit
van een grote en luxueus ingerichte woning (of woonwagen), en eventueel ook van
vakantiehuisjes in het buitenland, alsmede van meerdere prijzige auto's, motoren of
sportwagens. Voor de meeste hulpkrachten lag de situatie echter anders. Uit de
verhoren bleek dat zij veelal geen vast inkomen hadden, buiten een eventuele uitkering
of de verdiensten van hun partner. Wanneer er geld binnenkwam, ging dat deels op
aan min of ineer impulsieve consumptieve aankopen, zoals een nieuwe auto in een
wat goedkopere prijsklasse, een verbouwing van het huis, de aanleg van een zwem-
bad(je) in de tuin, juwelen voor de partner, speelgoed voor de kinderen, of gewoon
een braspartij. Ook was het atlossen van schulden aan andere leden van het criminele

netwerk of aan overheidsinstanties ( Belastingdienst! ) nogal eens noodzakelijk. Wat
overbleef werd veelal in de huishoudpot gestort.

De tweede vorm van benutting van wederrechtelijk verkregen voordeel die in de
dossiers werd aangetroffen was het `parkeren' van het geld, dat wil zeggen: het ergens
thuis bewaren ofhet opeen buitenlandse bankrekening zetten. Tijdens huiszoekingen
bij leden van criminele samenwerkingsverbanden werden met regelmaat aanzienlijke
geldbedragen gevonden, dus oppotten was kennelijk vrij gebruikelijk. Het thuis
bewaren van geld is echter ook risicovol, omdat een overval door andere leden van
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het criminele netwerk niet kan worden uitgesloten.576 Het parkeren van geld op een
rekening bij een reguliere geldinstelling is in principe dus een veiliger optie. Daarbij
dient echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de opsporingsinstan-
ties het geld weten te achterhalen en te ontnemen.

Om deze problemen te voorkomen werd het geld in de onderzochte gevallen
bijvoorbeeld op nummerrekeningen in het buitenland gezet, waarbij er tevens voor
werd gezorgd dat de stortingen van contant geld niet boven de grenzen van de MOT
meldingsplicht uitgingen. De organisator in casus 1 beschikte over een hele vloot van
losse hulpkrachten, die bij Belgische en Nederlandse banken in de grensregio
geldbedragen voor hem wisselden of op rekeningen deponeerden. In casus 7 werd de
vriendin van een lid van het criminele samenwerkingsverband, die was aangehouden
en veroordeeld, voor hetzelfde doel ingeschakeld. Kennelijk was dit deels een
tegenprestatie voor het feit dat zij financieel werd onderhouden door de organisator,
die op dat moment nogbuiten schot wasgebleven. Zij stortte het geld bij uiteenlopen-
de banken in België en Luxemburg. In casus 25 bleek een deel van de opbrengsten van
het criminele bedrijfsproces op een bankrekening in Israël te zijn geparkeerd. Hoe
het daar terecht was gekomen viel uit het dossier echter niet op te maken.

De laatste benuttingsmogelijkheid van het wederrechtelijk verkregen voordeel is
de investering in nieuwe illegale of legale activiteiten. Om te beginnen bleek in diverse
dossiers dat organisatoren aanzienlijke investeringen in nieuwe criminele projecten
hadden gedaan. In casus 3 werden bijvoorbeeld enkele tienduizenden euro's gestoken
in de aankoop van een vrachtwagen, en het daarin aanbrengen van een geheime
bergruimte voor de smokl:el van illegale goederen. In casus 25 stak de organisator in
de beginfase de winst uit criminele projecten telkens in nieuwe, steeds een stukje
grotere smokkelondernemingen.

Naast in illegale projecten werd het geld bij gelegenheid ook in legale onderne-
mingen gestoken. In de onderzochte dossiers kwamen daarvan twee modaliteiten naar
voren. Allereerst bleken organisatoren en dienstverleners - transporteurs of leveran-
ciersvan legale apparatuur en grondstoftèn - regelmatig de zaaksvoerder van hun eigen
legale bedrijven te zijn, die zij reeds bezaten voordat ze deel gingen nemen aan de
illegale activiteiten."~ Deze firma's waren in de onderzochte dossiers vaak noodlijdend,
en dat vormde dan ook mede de reden om in criminele projecten te stappen."" Dit
gold bijvoorbeeld voor de ondernemer in casus I 1. Hij kon het hoofd tïnancieel

lie bijvoorbeeld A. tipapens en tit. Rruinsma (2002a).
llaarbij gaat het dus niet om bedrijven of rechtspersonen die louter zijn opgericht of aangekocht
als dekmantel in functie van het criminele bedrijfsproces.
Er zijn daarnaast voorbeelden van zaken waarin regulicre ondernemers voor de lucratieve
`bijvcrdiensten~ kiezen omdat zij dcnken daarmee niet strafliaar te rijn. Een voorbeeld daarvan was
een hedrijf in casus 1Q dat stempcls leverde waarmee logo's in xtc-pillen worden geslagen. Ue
conseyuentie van die kcuze was na verloop van tijd eïhter wel dat de meerderheid van de cliëntèle
nog sleihts uit onderwereldfïguren bestond.

274 Intersentia



6. Organisatie, afscherming en opsporing van xtc-productie en -handel

nauwelijks boven water houden. De levering van methylamine en andere grondstoffen
aan xtc-producenten bleek echter een forse omzetverhoging en winststijging met zich
mee te brengen. In casus 18 had de organisator een slechtlopend Chinees restaurant,
en bovendien was hij ook nog financieel het schip ingegaan met de import van
etenswaren vanuit China, naar eigen zeggen omdat zijn compagnons hem hadden
opgelicht. In casus 3 raakten enkele noodlijdende ondernemers in de problemen als
gevolg van geldleningen bij leden van het criminele netwerk die ze niet terug konden
betalen. Daarna werden ze gedwongen om diensten te verlenen aan andere criminelen,
die optraden als `beschermers' tegen de incasso-activiteiten van de geldverschaffers.
In deze gevallen werd het wederrechtelijk verkregen niet alleen in luxegoederen
gestoken, maar deels ook geïnvesteerd in de bedrijven.

Investeringvan het misdaadgeld in nieuwe legale ondernemingen, al dan niet met
het oogmerk om na verloop van tijd het criminele netwerk vaarwel te kunnen zeggen,
kwamen minder nadrukkelijk uit de dossiers naar voren. Van één organisator was
bijvoorbeeld bekend dat hij geld in een aantal coffeeshops had gestoken. In andere
gevallen werd het geld in vastgoed geïnvesteerd. De organisator in casus 25 investeerde
bijvoorbeeld in een bungalowpark dat in Spanje in aanbouw was, en ook in de aankoop
van meerdere andere huizen in het buitenland. Diverse organisatoren die in de dossiers
naar voren kwamen, en met hen nog een aantal andere illustere namen uit het
Nederlandse criminele netwerk, staken eind jaren negentig bedragen in een Duits
investeringsfonds, dat achteraf niets bleek op te leveren. Uiteraard eisten de investeer-
ders wel met geweld hun inleg terug.

Vanwege het risico op ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
dienden uiteraard afschermingsmaatregelen te worden getroffen. Dat was in de praktijk
vooral voor de organisatoren van belang. Ten aanzien van de hulpkrachten werden
in de onderzochte gevallen geen (zichtbare) pogingen tot ontneming gedaan. Wel was
bijvoorbeeld sprake van terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen, door
de desbetreffende instanties. Op de afschermingsmethoden die werden toegepast om
het misdaadgeld buiten beeld van de opsporingsinstanties te houden, het witwassen
derhalve, kon op basis van de dossiers maarbeperkt zicht worden gekregen. Witwassen
omvat drie fasen, plaatsing, versluiering en integratie. Slechts met betrekking tot de
eerste en de derde fase was in de dossiers enige informatie beschikbaar.

In diverse zaken werd duidelijk dat de opbrengsten van het criminele bedrijfsproces
bij geldinstellingen in het buitenland waren gedeponeerd, zoals hiervoor al werd
aangeduid. Daarnaast konden enkele methoden worden geobserveerd die werden
toegepast om de aankoop of huur van onroerend goed of prijzige luxegoederen, te
versluieren. In twee zaken ( casus 1 en casus 12 ) bleek gebruik te zijn gemaakt van valse
werkgeversverklaringen om de hypotheekverstrekking respectievelijk de huur van
woningen, te kunnen verantwoorden. In de eerste zaak was die verklaring verstrekt
door het bedrijfwaar de organisator fonneel mede-eigenaar van was, maar waarvoor
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hij weinig daadwerkelijke werkzaamheden verrichte."y In het tweede geval liet de
organisator zijn zus, die als boekhouder werkzaam was, zo'n verklaring opstellen. In
casus 1 I kocht de organisator een dure sportwagen via een bedrijf van een familielid
die in Duitsland woonde.

De methoden die in de onderzochte zaken werden aangetroffen waren derhalve
relatief simplistisch. Daarbij moet echter in aanmerking worden genomen dat de
dossiers, die betrekking hadden op tactische opsporingsonderzoeken, weinig tot geen
informatie bevatten over de tinanciële dienstverleners.

6.3. ONTWIKKELINGEN IN DE OPSPORING VAN
XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

In devoorgaande paragraaf stond het functioneren van criminele samenwerkingsver-
banden centraal. Navolgend komt de vraag aan de orde welke ontwikkelingen zich
bij de uitvoering van het opsporingsonderzoek naar xtc-productie en -handel hebben
voorgedaan. In hoofdstuk 4 zijn reeds de veranderingen in de randvoorwaarden voor
de opsporingvan de zware en georganiseerde criminaliteit, en xtc-productie en -handel
in het bijzonder, beschreven.

In een opsporingsonderzoek naar complexe illegale activiteiten kunnen analytisch
vier fasen worden onderscheiden. Ten eerste kan een voorfase worden onderscheiden
waarin de startinformatie bijeen wordt gebracht die de onderbouwing vormt voor de
aanvang van het daadwerkelijke tactische onderzoek. In de tweede fase wordt op
uiteenlopende wijze informatie en bewijsmateriaal verzameld, met name door middel
van heimelijke opsporingsmethoden. De derde fase van het opsporingsonderzoek
betreft het verhoor van de aangehouden verdachten. Tot slot wordt fysiek bewijsmate-
riaal verzameld, met name tijdens huiszoekingen.'"~

Het gaat zoals gezegd om een analvtisch onderscheid. In de praktijk hoeven deze
vier fasen niet in deze volgorde plaats tevinden, en kumien ze ook deels parallel lopen.

Iie LJN: A.-~919?, ?9 december 2000.
Daarnaast wordt ook financieel gerechercheerd. Dit heeft primair het oogmerk het wederrechtelijk
verkregen voordeel vast te stellen. tioms worden reeds tijdens het tactische opsporingsonderr.oek
tinanciële deskundigen ingeschakeld. ' fijdens het onderzoek 'Goudhaantje' van de regiopolitie
Kennemerland, waarbij door de USD enkele tinanciële deskundigen werden gedetacheerd, kon aan
de hand van informatie uit telefoontaps, ecn huiszoeking worden verricht bij de buurvrouwvan één
van de verdachten, waarbii een miljoen euro aan contanten in beslag worden genomen (Unit
Synthetische Drugs, Ic~cin ersing 1998, p. i-8 ). Zo'n aanpak werd in de regel echter niet in de dossiers
aangetroffen. In de onderzochte gevallen beperkte men zich veelal tot een berekening van het
wederrechteliik verkregen voordeeL Overigens werden in meerdere opsporingsonderzoeken
substantiële ontnemingsvorderingen toegewezen, uf naheftingen opgelegd dour de Belastingdienst.
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Met name de derde en vierde fase van het opsporingsonderzoek worden vaak
gelijktijdig uitgevoerd.

6.3.1. VERZAMELEN OF VERKRIJGEN VAN
STARTINFORMATIE

Alvorens een opsporingsonderzoek kan worden gestart, moeten er eerst concrete
verdenkingen zijn dat iemand actiefbij de uitvoering van illegale activiteiten betrokken
is. Die verdenkingen kunnen om te beginnen de resultante zijn van toevallige
ontdekkingen, al dan niet voortvloeiende uit controles, ofvan spontane meldingen
van burgers. De informatie kan echter ook via criminele inlichtingen zijn verkregen
of uit andere opsporingsonderzoeken waarin de subjecten zijdelings in beeld zijn
gekomen. Tot slot kunnen ook buitenlandse opsporingsinstanties relevante gegevens
aanleveren.'"'

1) Toevnllige ontdekkingen en geri~chte controles

Om te beginnen kunnen toevallige ontdekkingen de aanleidingvoor een opsporings-
onderzoek zijn. Zo kunnen bij een persoonscontrole verdovende middelen of geld
worden ontdekt of pakketten worden onderschept waarin strafbare producten
verborgen zijn. Alsgevolg van meldingen van burgers kunnen bijvoorbeeld laboratoria
worden gevonden of dumpplaatsen van afvalchemicaliën. En ook een ander delict,
bijvoorbeeld een liyuidatie, een ontvoering of een ander zwaar geweldsdelict, kan
resulteren een opsporingsonderzoek naar de illegale activiteiten die daarvan (mogelijk)
de oorzaak zijn.

Zo'n toevallige ontdekking blijft niet zonder gevolgen. Koeriers worden uiteraard
aangehouden en verhoord en er zal ook nader onderzoek worden gedaan naar andere
sporen die naar de organisatoren van de smokkel kunnen leiden. Ook wanneer een
laboratoriumlokatie wordt gevonden zullen getuigen worden gehoord en sporenmate-
riaal onderzocht. 1n dat geval zullen ook de verhuurders of eigenaars van de lokatie
ondervraagd en eventueel ook aangehouden worden.

In de onderzochte dossiers waren toevallige ontdekkingen diverse keren de
aanleiding voor destart van het opsporingsonderzoek. De vondst van enkele opleggers
die waren volgepakt met het afval uit xtc-laboratoria vortnde in 2004 bijvoorbeeld de
aanleiding tot een onderzoek van de Unit-Zuid van de NR.'~' Toevallige ontdekkingen

Zie ook H. hloerland en F. Boerman (1999): p. 94-95.
Presentatie G. Robben en T'. Lamiroy van het onderzoek'Doorn', conferentie Syndec-2, Maastricht
22-23 november 2005.
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leverden echter niet altijd voldoende informatie op om een tactisch onderzoek te
kunnen beginnen. Zo werd bijvoorbeeld bij één gelegenheid in Frankrijk een xtc-
koerierster aangehouden, die geen concrete informatie kon of wilde verstrekken
omtrent haar opdrachtgever. Pas toen in een opsporingsonderzoek (casus 12)
bewijsmateriaal werd gevonden in een Amsterdamse flatwoning, kon de link naar haar
worden gelegd.

In andere gevallen was sprake van een optelsom, waarin diverse aanhoudingen
snippers informatie opleverden die bijeen genomen de benodigde startinformatie
opleverden. Daarvan was bijvoorbeeld sprake in casus 26. Eerst werden in Duitsland
twee koeriers aangehouden, waarna de politie aldaar een nader onderzoek begon.
Daarop volgden meerdere toevallige aanhoudingen in de Verenigde Staten, Zwitser-
land en Nederland, die naar hetzelfde criminele samenwerkingsverband verwezen.
Omdat de organisator en de bron van de xtc-zendingen zich in Nederland leek te
bevinden, werd hier begonnen met een nader opsporingsonderzoek. In casus 21
vormde een geweldsdelict, in dit geval een ontvoering, de aanleiding voor het
onderzoek. In een ander zaakdossier vormde een liquidatie ( mede) het startpunt van
het opsporingsonderzoek.

De kans op een toevallige onderschepping van inkomende precursoren ofuitgaande
xtc-pillen, is in het tijdvak van 1996 tot en met 2004 op een aantal punten groter
geworden. Dit geldt enerzijds voor koeriers en xtc-zendingen die vanuit Nederland
naar het buitenland vertrekken, en anderzijds voor inkomende goederenzendingen
van, zowel legale als illegale, precursoren voor de xtc-productie.

De douane en de FIOD-ECD, en met name ook de ECD-ambtenaren die bij de

USD gedetacheerd waren, hebben in de onderzochte periode veel aandacht besteed

aan van de controle van zendingen legale chemicaliën respectievelijk de illegale

precursoren, die naarNederland werden verscheept ten behoeve van xtc-producenten.

In 2001 nam de douane in totaal 25 ton grondstof in beslag, zowel legale als illegale

chemicaliën voor de fabricage van synthetische drugs derhalve.`ri3 De hoeveelheden

daalden in 2002 (17 ton) en 2003 (13 ton), om in 2004 weer te stijgen naar 17 ton.'"~

In 2001 werd 10.9611iter PMKonderschept.'"' In 2002 en 2003 ging het om 7.9201iter,

respectievelijk 4.060 liter.`xh De douane en de FIOD-ECD namen ook kant-en-klare

xtc-pillen in beslag. In 1998 ging het om 215 kilo. In navolgende jaren betrof het 137

kilo (I999), 434 kilo (2000), 135 kilo (2001), 576 kilo (2002) en 440 kilo (2003).'~'

;H;

Belastingdienst, ~aarverslag 2004.
Ibidem.
Unit Synthetische Urugs, Jaan~erslag2001.
Rorps Landelijke Politiediensten, Nationale Recherche, (,'rirnirmltiteitsbeeldnnnlysesyr~thetisrherlrugs
2002-2004, p.49. In R. Neee, M. van Ooyen-Houben, ~. Snippe e.a. (2005) worden overigens andere
iijfers genoemd, namelijk 14.2001iter in 2001, 9.600 liter in 2002 en 53601iter in 2003 (p. 70).
R. Neve, ;~1. can Ooyen-Houben, ). Snippe e.a. ( 20051: p. 72.
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Daarnaast werden maatregelen getroffen om de controle op uitgaande illegale

goederen te verbeteren. Reeds in 1993 installeerde de Koninklijke Marechaussee een

vijfral teams Grensoverschrijdende Criminaliteit (GOC), die zich met uiteenlopende

vormen van grensoverschrijdende misdaad gingen bezighouden.'A" Het Heerlense

GOC-team bijvoorbeeld, nam in de periode van januari 2002 tot en met augustus 2003

in totaal 11.000 xtc-pillen in beslag.'"~

In oktober 2001 werd, gezamenlijk door de douane en de KMAR, het `Team
Uitgaand' gevormd op Schiphol. Dat team voerde controles uit op vertrekkende

passagiers, met name om de export van xtc te beteugelen. Het team omvatte tien

controleambtenaren, die evenredig door beide instanties worden geleverd.'yr' In

dezelfde periode werd op Schiphol het CargoHarc-team actief, eveneens een
samenwerkingsverband. Dit team ging zich op uitgaande goederenzendingen richten.'`"

In 2001 nam het CargoHarc team, naast andere verdovende middelen, 46 kilo xtc in

beslag.'y` In 2002 werd op Schiphol 155 kilo xtc in beslag genomen, waarvan 52 kilo
door het CargoHarc-team.'~` In 2003 daalden de inbeslagnames door dit laatste team

zeer scherp, naar slechts 28,2 kilo xtc-pillen.'`'a
In 2001 volgde voorts de oprichting van het A-team, een permanent internationaal

controleteam op dezogenaamde `Hazeldonkroute', van Rotterdam naar de Belgische

grens. Deze route werd freyuent gebruikt door Belgen en Fransen die in Nederland

verdovende middelen kwamen inkopen. Het A-team nam in 2002 in totaal 9.691 xtc-

pillen in beslag. In 2002 ging het om 3.090 stuks.~~s

In december 2004 maakte het A-team een doorstart als het Joint Hit Team, dat

niet alleen op de rijksweg A 16 vanaf Rotterdam ging controleren, maar tevens op de

op de route Maastricht-Luik (rijksweg A2), alsmede op andere uitvalswegen van
Nederland naar het zuiden. In twaalf maanden tijd onderschepte het team 27.000 xtc-

pillen.~~`'

;Kx

sYz
CYl

Vanaf 199R zouden daaraan nog eens acht GOC-teams worden roegevoegd, die zich echter meer
specifiek op de aanpak van mensensmokkel en-handel gingen richten.
A. Spapens en C. Fijnaut (200~): p. 139.
). Snippe, A. Kruize en B. Bieleman (2003): p. 9.
Ue oprichting van de Hit and Run Container-teams (HAR(:), die verdachte ladingen moeten gaan
onderzoeken werd aangekondigd in 1996. Dit team is op Schiphol samengesteld uit medewerkers
van de FIOll-ECD, de KMAR en het OM. Zie: NRC tíandelsblad, Schipho! krijgt scnnners voor
npsporing drugs, 10 septemher 1996.
F[OD-ECD, Jtann~erilag 2001, p. 20.
PIOD-F.CD, laarversing 2002, p. 24, Tweede Kamer, vcrgaderiaar 2003-2004, 28 192, nc 26: p. 13.
Of dit betekent dat er 103 kilo xtc door het Team Uitgaand werd onderschept wordt uit de cijfers
niet duidelijk.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2O04, 28 192, nr. 26: p. 13.
F.. de Bic, H. Ferwerda en í. van Leiden (2004): p. 25.
Politie !stidden- en West-Brabant, ~oint Hit Terrrn opereert succesvol bij nanpak drugshnndel,
16 detember 2(10ï.
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Gezien deze ontwikkelingen kan dus worden geconcludeerd dat met name de
controles op Schiphol tot substantiële inbeslagnames hebben geleid, en dus tot grotere
risico's voor de xtc-smokkelaars. De controles aan de overige landsgrenzen lijken
daarentegen een minder directe dreiging te hebben betekend, althans voor de meer
grootschalige smokkelaars.

2) Criminele inlichtingen

Inlichtingen uit het cximinele milieu vonnen een traditionele informatiebron voor
de red~erche. De tijden dat een individuele rechercheur zijn eigen contacten in het
lokale `milieu' onderhield en koesterde, liggen inmiddels echter ver achter ons. Thans
is het verzamelen van inlichtingen het werk van de Criminele Inlichtingeneenheden
(CIE). De bronnen van de CIE zijn echter nog altijd in belangrijke mate leden van het
criminele netwerk die bereid zijn als informant op te treden.

CIE-informatie speelde in de onderzochte dossiers, als startpunt voor het
opsporingsonderzoek, vaak een belangrijke rol. Daarnaast reikte de CIE ook regelmatig
tijdens lopende onderzoeken informatie aan, die voor de sturing van de opsporing
soms van groot belang was.

Medewerkers van de CIE leggen relevante criminele inlichtingen vast in een proces-
verbaal. Het ging in de onderzochte gevallen meestal om korte meldingen in de trant
van `[naam] is samen met (naam] bezig met het draaien van xtc. Het lab zou ergens
in België staan.' Soms waren diverse vergelijkbare berichten voorhanden. De CIE
beoordeelde de betrouwbaarheid van de informatie en gaf ze vervolgens door aan de
tactische recherche. Vervolgens werden in de regel misdaadanalisten ingeschakeld om
ook uit andere politiebronnen informatie bijeen te brengen over de personen die in
de CIE-informatie naar voren kwamen. Dat proces wordt `veredeling' genoemd. Op
basis daarvan kan het besluit volgen een projectvoorstel voor een tactisch opsporings-
onderzoek te maken.

Wanneer de CIE-informatie voldoende zwaarte heeft, maar er verder in de
beschikbare (politiële) informatiebronnen weiniggegevens voorhanden zijn, kan ook
een voorbereidend onderzoek worden gestart om meer zekerheid te krijgen omtrent
de activiteiten van de subjecten. In zo'n onderzoek wordt ook heimelijk informatie
verzameld, bijvoorbeeld door middel van een analyse van verkeersgegevens of het
uitvoeren van observaties. In casus 18 werd tijdens zo'n voorbereidend onderzoek een
observatie-actie uitgevoerd die al vrijwel direct naar een xtc-laboratorium leidde. Om
die reden werd het project dan ook direct omgezet in een tactisch onderzoek.

Criminele inlichtingen hoeven echter niet persé actief door de CIE te worden
verzameld. Het is ook mogelijk dat burgers zich spontaan melden met relevante
informatie. Meer recent is in Nederland een speciaal telefoonnummer geopend waar
burgers anoniem melding kunnen maken van strafbare feiten. In casus 27 werd zo'n
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melding benut De beller had doorgegeven dat in een garagebox een partij illegaal
vuurwerk zou liggen, maar toen daar werd gekeken bleek het omeen grote hoeveelheid

PMK en BMK te gaan. In de onderzochte dossiers werd ook anderszins zo nu en dan
gebruik gemaakt van spontaan verkregen informatie. In casus 7 werden bijvoorbeeld
diverse anonieme briefjes op het politiebureau bezorgd, die verwezen naar de

activiteiten van de hoofdverdachte. Die informatie werd deels ook gebruikt om de
verdenkingen te onderbouwen.

Sinds de 1RT-affaire, die niet in de laatste plaats betrekking had op tekortkomingen

in de werkwijze van de criminele inlichtingeneenheden, is het werkproces van de

CIE'en administratief gestroomlijnd en onderworpen aan scherpere controle doorhet
OM. De uitvoering van voorbereidende onderzoeken is bijvoorbeeld aan banden

gelegd, om te voorkomen dat langdurig informatie over bepaalde personen wordt

verzameld, zonder dat het tot een tactisch opsporingsonderzoek komt. Hoewel
criminele inlichtingen nog altijd een cruciale rol spelen bij de onderbouwing van
verdenkingen, zijn de hierna te behandelen bronnen, ten gevolge van verbeteringen

in de informatiehuishouding, verhoudingsgewijs echter steeds belangrijker geworden.
Daarbij gaat het om restinformatie en gegevens uit het buitenland.

3) Restinforrr~atie uit Nederlandse opsporingsonderzoeken

Tijdens opsporingsonderzoeken naar vormen van zware of georganiseerde misdaad
wordt veel informatie verzameld die niet binnen de doelstellingen van dat specifieke

project valt. Organisatoren die zich bezighouden met de uitvoering van complexe
illegale activiteiten onderhouden vaak ook met andere belangrijke leden van het
criminele netwerk informatiecontacten, en regelmatig lopen ook diverse criminele

bedrijfsprocessen door elkaar heen. Als gevolg daarvan wandelen tijdens een lopend
opsporingsonderzoek doorlopend allerlei bekenden uit het criminele netwerk door
het beeld. Het uitrechercheren van elk nieuw contact zou het onderzoek echter enorm

laten uitdijen en tot lange doorlooptijden leiden. Deze zijlijnen worden doorgaans dan

ook buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan kunnen die aanknopingspunten
als startpunt voor een nieuw tactisch onderzoek worden gebruikt.

Deze zogeheten restinformatie werd tot enkele jaren geleden maar in beperkte mate

benut. Het gebruik bleef veelal beperkt tot de rechercheteams die de gegevens zelf
hadden verzameld. Als die er om de één of andere reden geen gevolg aan gaven, bleef

de informatie liggen. De laatste jaren wordt restinformatie echter steeds beter benut.
Als gevolg van de ontwikkelingen in de informatiehuishouding, die in hoofdstuk 4
werden geschetst, is het bijvoorbeeld gemakkelijker geworden de informatie tussen

opsporingsinstanties uit te wisselen. Complete zaakdossiers worden desgewenst op

CD-ROM gezet en aan recherchecollega's ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen
thans ook veel eenvoudiger worden doorzocht op relevante feiten. Eerder moesten
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die nog allemaal worden doorgelezen, ofer moest worden volstaan met het raadplegen
van collega's. In casus 10 werd bijvoorbeeld een vragenlijstje naar de rechercheurs
gestuurd die betrokken waren geweest bij onderzoeken naar verschillende xtc-
laboratoria. En zulke vragenlijstjes werden lang niet altijd even secuur ofgedetailleerd
ingevuld.

Specifiek met betrekking tot xtc-productie en -handel heeft de USD vanaf 1997
een uitermate belangrijke bijdrage geleverd aan de betere benutting van restinformatie.
Bij de afdeling Kennis 8c Expertise van deze eenheid werden gegevens uit allerlei
uiteenlopende bronnen gebundeld. In 1999 werd bijvoorbeeld het project TIC (The
Israël Connection) gestart waarin alle informatie omtrent in Nederland actieve
criminele samenwerkingsverbanden, waarin Israëli's een rol speelden, bijeen werd
gebracht en werd geanalyseerd. Die informatie kon deels ook direct tactisch worden
benut in diverse onderzoeken, die op dat moment in de politieregio's en bij het
KTZ~USD zelf liepen. Andere restinformatie die door de USD werd `veredeld' is onder
meer gebruikt om onderzoeken te starten naar leveranciers van legale chemicaliën en
productiemiddelen.

In het algemeen ondervond de USD in de jaren negentig en direct na de eeuwwisse-
ling echter de nodige problemen bij het vinden van tactische opsporingsteams die aan
de informatie of zelfs concrete projectvoorstellen gevolg konden geven.597 De
beschikbare recherchecapaciteit was vaak reeds volledig bezet, en in die jaren kregen
synthetische drugs nog niet de prioriteit die er later aan zou worden verleend.

Hoewel erover dekwaliteit en de snelheid van de informatie-uitwisseling nog altijd
klachten kutlnen worden gehoord van rechercheurs, kan worden vastgesteld dat er
op dit vlak reeds veel is ten goede is verbeterd. Ook de vorming van de NR en de BR
heeft daaraan, op organisatorisch niveau, een bijdrage geleverd. Bij de BR is bijvoor-
beeld veel werk getnaakt van de benutting van restinformatie uit de politieregio's,
terwijl bij de NR de informatiesystemen van de voormalige kernteams, xtc-teams, de
UM en de USD beter op elkaar zijn aangesloten.

4) In(ormatie uit het buitenlnnd

Informatie uit het buitenland is een volgende gegevensbron waaruit startinformatie
voor opsporingsonderzoeken kan worden geput. In de afgelopen jaren zijn eveneens
maatregelen getroffen om die informatie beter te kunnen benutten.

Buitenlandse informatie kan om te beginnen langs de politiële kanalen naar
Nederland worden gestuurd, bijvoorbeeld via lnterpol of Europol. Of daaraan ook
nadere opsporingactiviteiten gekoppeld worden is ter beoordeling van de Nederlandse
autoriteiten. Het is echter ook mogelijk dat, middels justitiële rechtshulpverzoeken,

i9' [nterview met een voormalig medewerker van de USD.
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concreet wordt verzocht om één of ineer opsporingshandelingen. In dat geval is

Nederland, op grond van uiteenlopende internationale verdragen, mits het verzoek

uiteraard aan de daarin gestelde voorwaarden voldoet, verplicht er ook gehoor te
geven.'y~

Gezien het internationale karakter van de xtc-productie en -handel speelden in

buitenlandse opsporingsonderzoeken regelmatig subjecten een rol die in Nederland

woonden of hier tijdelijk verbleven. Zo werden in België in de afgelopen jaren

bijvoorbeeld regelmatig xtc-laboratoria aangetroffen waarbij Nederlanders betrokken

waren. Zulkeverwevenheden vormen de aanleiding voor internationaal rechtshulpver-

keer. De informatie uit het rechtshulpverkeer werd in Nederland lange tijd sterk

onderbenut.'yv Niet voor niets kreeg de USD de taakopdracht de informatie uit het

buitenland te bundelen en een bijdrage te leveren aan de adequate afhandeling van

rechtshulpverzoeken. In 2001 ontving de USD bijvoorbeeld een dertigtal justitiële

rechtshulpverzoeken en zo'n 150 berichten via lnterpol, die onder meer betrekking

hadden op buitenlandse opsporingsonderzoeken, waaraan een Nederlandse bijdrage

werd gevraagd. Ook kwamen berichten binnen over aanhoudingen van koeriers of

onderscheppingen van xtc-zendingen in het buitenland, waarbij Nederlanders een rol

speelden.b~" De personele capaciteit voor de afhandeling van inkomende rechtshulpver-

zoeken, specifiek met betrekking tot xtc-productie en -handel werd, als uitvloeisel van

de nota `Samenspannen tegen xtc', vanaf 2001 bovendien sterk uitgebreid, middels

de oprichting van de xtc-teams.
Vanaf 1999 is de afhandeling van het rechtshulpverkeer ook in algemene zinverder

gestroomlijnd met de oprichting van de Internationale Rechtshulpcentra ( IRC).~~' De

IRC's gingen als postbus voor het rechtshulpverkeer fungeren, en handelden kleinere

verzoeken ook zelf aE In de eerste jaren na de oprichting ontbrak het echter nog aan

een goed registratiesysteem, waardoor de informatie uit het rechtshulpverkeer nog

niet systematisch kon worden benut.
In 1999 zou het Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp

in Strafzaken ( LURI S) operationeel worden, maar dit systeem kende in de eerste versies

nog teveel tekortkomingen om van een substantiële verbetering te kunnen spreken.

Deze situatie werd ook met de nieuwste versie van LURIS, die in 2004 werd ingevoerd,

nog niet geheel bevredigend opgelost. Inmiddels worden rechtshulpverzoeken echter

ook, met het systeem Zy-image gedigitaliseerd, waardoor de mogelijkheden voor duta-

minin~ in de beschikbare informatie sterk zijn vergroot.

lie C. Fijnaut, A. Spapens en D. van Daele (2005).
Ibidem.
P. 165, p. 167 I ibidem.
Bij de oprichting werden deze centra Internationale Coiirdinatiecentra ( ICC) genocmd. Overigens
werden enkele IRC's al enkele jaren eerder opgericht, zoals bijvoorbeeld het IRC-Limburg.
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In deonderzochte dossiers speelde het internationale rechtshulpverkeer regelmatig
een rol bij het onderbouwen van verdenkingen. De aanleiding voor casus 7 was
bijvoorbeeld (mede) een omvangrijk dossier dat de Duitse autoriteiten aan Nederland
hadden overgemaakt. Ookenkele andere onderzoeken werden gestart naar aanleiding
van een ingekomen justitieel rechtshulpverzoek (casus 15, casus 23).

6.3.2. HEIMELIJK VERZAMELEN VAN INFORMATIE EN
BEWIJSMATERIAAL

Wanneer er voldoende hardeverdenkingen zijngerezen om een tactisch opsporingson-
derzoek te kunnen starten, en er een tactisch rechercheteam voor de concrete
uitvoering van het opsporingsonderzoek beschikbaar is, kan worden begonnen met
het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal. In de eerste fase van het tactische
opsporingsonderzoekwordt primair opheimelijke wijze informatie verzameld, waarbij
dus gebruik wordt gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Uit de onderzochte dossiers kwam naar voren dat om te beginnen vaak gebruik
werd gemaakt van `tappen en volgen', oftewel en combinatie van onderzoek van
telecommunicatie en stelselmatige observatie. Subsidiair werden daarnaast met enige
regelmaat pseudokoop en OVC toegepast. Tot slot konden in de dossiers enkele
alternatieve opsporingstactieken worden aangetroffen. Navolgend zullen deze
verschillende tactieken worden beschreven.

1) Tnppen en volgen

De meest gangbare opsporingstactiek in relatie tot xtc-productie en -handel was,
zo blijkt uit de onderzochte zaakdossiers, een combinatie van onderzoek van
telecommunicatie en stelselmatige observatie. Deze tactiek is, conform de eisen
van proportionaliteit en subsidiariteit, ín de Nederlandse context doorgaans ook
de eerste optie, aangezien deze opsporingsbevoegdheden als verhoudingsgewijs
het minst ingrijpend voor de privacy van het subject worden beschouwd."'~

In de onderzochte dossiers werd doorgaans geprobeerd aan de hand van
telefoonverkeer en observaties een beeld te krijgen van de samenstelling en werkwijze
van het criminele samemverkingsverband. Daarnaast werden de leden van het verband
geobserveerd, om langs die weg concrete illegale goederen in beslag te kunnen nemen
of bijvoorbeeld de lokatie van een laboratorium vast te stellen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar het afluisteren van de telefoon in relatie
tot de opsporing van criminaliteit als een zeer znvare ingreep in de privacy wordt beschouwd. Daar
staat ~.~eer tegcnover dat het inschakelen van burgerinfiltranten in de VS meer geaccepteerd is dan
in Ncdcrland.

2g4 Intersentia



6. Organisatie, afscherming en opsporing van xtc-productie en -handel

IV1et name technische ontwikkelingen zijn van groot belang geweest voor deze
opsporingstactiek. In de onderzoeken die medio dejaren negentigwerden uitgevoerd

leverde de techniek, met name bij telefoontaps, vaak nog problemen op. Afgetapte

telefoongesprekken werden in dat stadium noggeregistreerd op analoge geluidsband,

waardoor bijvoorbeeld het nazoeken van opgenomen gesprekken om die te kunnen

herbeluisteren een tijdrovend karweitje was. De opnameapparatuur haperde

bovendien regelmatig waardoor gesprekken niet, ofniet goed, werden geregistreerd.

Thans is volledig digitale opname-apparatuur in gebruik, waardoor gesprekken

gemakkelijk kunnen worden teruggezocht. Ook aan de technische problemen is

een einde gekomen. Als gevolg van de ontwikkelingen in de informatie- en communi-

catietechnologie kunnen de stemmen die `over de tap'komen ook eenvoudig worden

gedigitaliseerd, in een uudiofile, dat aan collega's, die mogelijk eerder met een
bepaalci subject te maken hebben gehad, kan worden voorgelegd om stemher-
kenningen uit te voeren. Zo'n bestandje kan bovendien eenvoudig via e-mail
worden verstuurd.

Technische ontwikkelingen hebben voorts het gebruik van historische verkeersge-

gevens van telecornproviders vergemakkelijkt. Thans worden allerlei bijkomende

gegevens direct meegeleverd, zoals de lokaties waarvandaan werd gebeld. Met behulp

van pakketten als `Analist Notebook', die speciaal voor het recherchewerk zijn

ontwikkeld, kunnen deze grote gegevensbestanden bovendien gemakkelijk worden

geanalyseerd.
De apparatuur bood echter ook medio de jaren negentig al de mogelijkheid om

de gesprekken in real time mee te luisteren. Daarvan werd - en wordt overigens nog

steeds - tactisch veelvuldig gebruik gemaakt. Het observatieteam (OT) kwam

bijvoorbeeld met name in actie opbasis van de informatie uit afgeluisterde gesprekl:en.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een afspraak tussen twee organisatoren om

elkaar ergens te ontmoeten. Ook konden de OT-acties vaak worden gecobrdineerd
aan de hand van informatie die parallel via de telefoontap binnenkwam.

Ook met betrekking tot lokatiebepaling van mobiele telefoons hebben technische
ontwikkelingen het werk van opsporingsinstanties vergemakkelijkt. Zoals eerder al
werd beschreven is thans wanneer een mobiele telefoon wordt afgetapt ook direct

zichtbaarwaar de beller zich bevindt. In de jaren negentig kon dat pas achterafworden

gereconstrueerd, omdat de zendmastgegevens apart moesten worden opgevraagd.

Tot slot is ook de inzet van allerlei ondersteunende apparatuur steeds eenvoudiger

geworden. Een aantal jaren geleden waren observatiecamera's bijvoorbeeld nog groot

en onhandig, en ze gebruikten teveel stroom om langdurig op batterijen te kunnen

draaien. In één van de onderzochte dossiers moest dan ook ongezien een sleuf van

vele meters worden gegraven, om een kabel te trekken voor de stroomvoorziening van

zo'n camera. Ook de installatie van peilbakens op voertuigen vergde relatief veel tijd,
waardoor er soms lang moest worden gewacht op een gelegenheid om dit ongezien

te kunnen doen.
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Hoewel uit de onderzochte dossiers kan worden opgemaakt dat tappen en volgen
vaak het beoogde resultaat opleverde, heeft deze tactiek ook een aantal evidente
nadelen. Om te beginnen is tappen en volgen een arbeidsintensieve methode.
Criminele samenwerkingsverbanden bestaan vaak uit een aanzienlijk aantal leden, die
bovendien doorgaans meerdere telefoons gebruiken. Wanneer één lijn wordt afgetapt
komen onvermijdelijk al snel nieuwe potentieel interessante contacten naar voren,
die vervolgens ook weer kunnen of moeten worden afgeluisterd, enz. Het risico van
een sneeuwbaleffect, waardoor in korte tijd het hele rechercheteam niets anders meer
doet dan tappen, is dan ook aanzienlijk. De gesprekken kunnen bovendien in weinig
gangbare talen of dialecten worden gevoerd waardoor met tolken moet worden
gewerkt, wat nog meer werk betekent.

Daarnaast moeten de leden van het rechercheteam voortdurend de identiteit van
de personen die deelnemen aan de telefoongesprekken, ofdie worden geobserveerd,
proberen vast te stellen. Dit betekent bijvoorbeeld het natrekken van telefoonnummers
of voertuigkentekens. En in het geval van pre-paid gsm's moeten regelmatig ook
historische verkeersgegevens worden opgevraagd en geanalyseerd om aanknopings-
punten te krijgen met betrekking tot de gebruiker van de telefoon. Vaak lukt het dan
nog niet onmiddellijk om diens identiteit vast te stellen. Als dat later toch is gebeurd
moeten vaakeerdere telefoongesprekken opnieuw worden beluisterd ofde transcripties
nogmaals worden gelezen.

Met het tappen en volgen alleen is men er bovendien nog niet. De aanknopings-
punten die tijdens de observaties worden verkregen geven vaak ook aanleiding tot
nader onderzoek. Wanneer bijvoorbeeld wordt gezien dat een hoeveelheid vaten naar
een opslagplaats wordt overgebracht, kan ter plaatse een op afstand bediende
observatiecamera worden geplaatst, ofeen inkijkoperatie worden verricht. Ook moet,
in functie van de bewijsvoering, vaak aanvullend bewijs worden verzameld om
bijvoorbeeld observaties nader te onderbouwen. Wanneer bijvoorbeeld is waargeno-
men dat iemand in een bepaald hotel heeft overnacht, een auto heeft gehuurd, ofzelfs
maar benzine heeft getankt, kunnen eventueel kopieën van rekeningen of van
ingevulde formulieren worden opgevraagd, of de banden van bewakingscamera's.
Ook dienen soms getuigenverklaringen te worden opgenomen van het bedienend
personeel.

In de tweede plaats doen zich bij het tappen en volgen vaak allerlei praktische
problemen voor. Het afluisteren van opgenomen gesprekken of de vertaling kan
achterlopen door capaciteitsgebrek, of er is bijvoorbeeld geen OT beschikbaar op
het moment dat via de telefoon een interessante ontwikkeling wordt opgevangen.

In de derde plaats doen de leden van criminele samenwerkingsverbanden, zoals
hiervoor werd geschetst, de nodige moeite om de inhoudelijke communicatie af te
schermen. De interpretatie van de informatie die via de taps binnenkomt is dan ook
niet altijd eenvoudig. I let kan soms veel tijd vergen voordat helder wordt wat zich
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afspeelt en inhoudelijkeaanknopingspunten worden gevonden voor een gerichte OT-actie.
Het min of ineer op goed geluk laten rijden van het OT kan soms verbluffend snel

naar concreet bewijsmateriaal leiden. Voorbeelden zijn casus 1? en casus 18, waarbij
men in één OT-actie direct bij een laboratorium uitkwam. Het is echter evengoed
mogelijk dat het OT vele malen voor niets rijdt, bijvoorbeeld omdat er louter
ontmoetingen plaatsvinden ofomdat het subject helemaal niets doet dat in verband
staat met het criminele bedrijfsproces. Zo reed men in één van de opsporingsonderzoe-
ken vele malen voor niets achter de hoofdverdachte aan, als die weer eens vanuit
Limburg naar de Randstad ging voor een ontmoeting in een wegrestaurant.

Hoewel er, volgens geïnterviewde rechercheurs, uiteindelijk altijd wel ergens een
fout wordt gemaakt die naar bewijsmateriaal leidt, ook door criminele samenwerkings-
verbanden die zich uitstekend afschermen, is het in de praktijk dus een voortdurende
afweging ofhet nog de moeite loont daarop te wachten, zeker wanneer er nog andere
dringende zaken op de plank liggen.

2) Psettdokoop ett OVC

Wanneer tappen en volgen zonder resultaat blijft, kan voor een andere tactische
aanpak worden gekozen. In de onderzochte zaakdossiers ging het om het toepassen
van pseudokoop ofvan OVC. Deze opsporingsbevoegdheden worden in de Nederland-
se context als subsidiair gezien ten opzichte van het onderzoek van telecommunicatie
en stelselmatige observatie. Ze worden derhalve pas toegepast als met de standaard-
aanpak van tappen en volgen onvoldoende voortgang wordt geboekt, ofwanneer reeds
opvoorhand de inschatting wordt gemaakt dat die aanpak niet (snel) genoeg resultaten
zal opleveren.fi"` Pseudokoop en OVC werden dan ook nimmer als enkelvoudige
opsporingsmethode gehanteerd, maar altijd parallel aan het onderzoek van telecom-
municatie en observaties.""~'

Een pseudokoop door politiefunctionarissen is zeker geen nieuwe methode. Reeds
in de dossiers uit de jaren negentig die werden bestudeerd, speelde pseudokoop bij
gelegenheid een rol, en de methode werd ook daarna regelmatig toegepast. Het
totstandbrengen van een pseudokoop is eveneens vaak tijdrovend, en bovendien niet
zonder persoonlijke risico's voor de betrokken politiefunctionarissen.

In het criminele netwerk komen nieuwe contacten meestal tot stand via een
zakelijke lijn, en dan met name via intermediairen, als gevolg van lopende illegale
activiteiten en in de gevangenis, zoals in hoofdstuk S werd beschreven. De pseudo-
kopers zijn doorgaans echter aangewezen op de sociale lijn om contacten te leggen
met hun targets. Het zou in principe een stuk eenvoudiger zijn wanneer een criminele
burger, die reeds een informatierelatie met het doelwit onderhoudt, als intermediair

Mii Zie LIN:AE4239, 14 juni 2002: p. 6.
7ie bijvoorbeeld ook M. Kruissink, A. van Hoorn, J. Boek e.a. 11999): p. 86.
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zou kunnen optreden om het contact tot stand te brengen, maar dat is risicovol.
De kans is immers groot dat hij met wraakoefeningen te maken zal krijgen. Via de
sociale lijn duurt het tot stand brengen van een informatierelatie echter aanzienlijk
langer dan via de zakelijke lijn. Een plotselinge nieuwkomer in het criminele netwerk
valt bovendien op, zeker als hij direct grote zaken wil doen. Om dat probleem
te omzeilen wordt vaak met buitenlandse politiefunctionarissen gewerkt. Dat maakt
het hele infiltratietraject natuurlijk weer bewerkelijker, omdat dan ook afstemming
met het buitenland nodig is.

In de onderzochte dossiers bleken de resultaten van pogingen tot pseudokoop
wisselend. In casus 9 kon de pseudokoper vrij snel rechtstreeks en persoonlijk tot zaken
komen met één van de organisatoren. In casus 22 duurde de fase van contactlegging
aanzienlijk langer. Voorts schermde de organisator zich in dat geval afdoor hulpkrach-
ten naar voren te schuiven voor de transactie, en zelf op de achtergrond te blíjven.
In enkele andere zaken liet de organisator zich nimmer verleiden tot een transactie
met de pseudokoper. Wanneer het tot een geslaagde pseudokoop kwam, en er
daadwerkelijk zaken werden gedaan tussen de politiefunctionaris en de organisator,
leverde deze methode uiteraard wel zeer belastend materiaal op.

Met de invoering van de Wet BOB is in Nederland OVC als nieuwe opsporings-
bevoegdheid beschikbaar gekomen. Het `direct afluisteren' vormt in principe een
welkome aanvulling op de methode van tappen en volgen. Het biedt de mogelijkheid
om inhoudelijke communicatie af te luisteren op plaatsen waardat normaal gesproken
niet mogelijk is, zoals in de auto, in bedrijfspanden en zelfs in woningen wanneer
op het strafbare feit in kwestie een gevangenisstraf van acht jaar of ineer staat In
vier van de onderzochte dossiers werd OVC toegepast. In één zaak leverde OVC

niets op, omdat degene bij wie de apparatuur in de auto was geïnstalleerd deze al

binnen een dag ontdekte. In de andere gevallen bleek het voordeel van OVC dat
de leden van criminele samenwerkingsverbanden er nog weinig rekening mee hielden
- op dat moment ging het immers een nieuwe bevoegdheid - en vrijuit praatten
over illegale activiteiten. Het belangrijkste nadeel van OVC is tot op heden dat de
opnamen niet in renl tirne beluisterd kunnen worden, waardoor er minder snel
kan worden ingespeeld op de infonnatie die wordt ontvangen.M" Bovendien is het
ongezien plaatsen van de apparatuur niet eenvoudig en soms zelfs praktisch onmoge-
lijk.

3) Andere rec{ierehetactieken

Naast de hiervoor besproken opsporingstactieken zijn er ook voorbeelden van zaken
waarin een alternatieve tactische aanpak werd gekozen.

`~' 7.íe ook 1. Beijer, R. Bokhorst, !~1. Boone e.a. (2004).
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Om te beginnen werd in het midden van de jaren negentig de rastermethode
ontwikkeld, door het KTZ. Deze houdt in dat wordt geprobeerd de logistieke
infrastructuur waarvan het criminele samenwerkingsverband, of een individuele

organisator, gebruik maakt te verstoren. In het rastermodel wordt aandacht besteed

aan de goederenstroom en de geldstroom in het criminele samenwerkingsverband,

alsmede aan het gebruik van dekmantelfirma's en van adviseurs en dienstverleners

uit de bovenwereld.~"fi Vervolgens wordt getracht om zwakke plekken in deze

infrastructuur te vinden en daarop aan te grijpen. De gedachte daarachter is dat

hierdoor de uitvoering van criminele bedrijfsprocessen kan worden gehinderd of zelfs
onmogelijk worden gemaakt. Bovendien wordt het eenvoudiger bewijsmateriaal te
verkrijgen tegen de organisator. Het KTZ ontving voor de ontwikkeling van de
rastermethode de politie-innovatieprijs. Hoewel er, althans in expliciete zin, relatief
weinig van deze methodiek gebruik is gemaakt, is de gedachte daarachter wel in een
aantal dossiers terug te vinden. In casus 2 werd bijvoorbeeld op deze wijze gestart met
het onderzoek, maar op last van het OM moest later op het meer gangbare tappen en
volgen worden overgeschakeld.

Een andere alternatieve tactiek, de zogenaamde `hardwarevergelijking', werd

toegepast op de leveranciers van legale en illegale apparatuur voor laboratoria. Deze

methode werd in 2002 gehanteerd in casus 10. Eerder al was het een rechercheur

opgevallen dat de stempels waarmee logo's in xtc-pillen werden aangebracht wel

erg op elkaar leken. Hij veronderstelde terecht dat die wel eens uit dezelfde bron

aflcomstig konden zijn. In het kader van het vergelijkingsonderzoek werd zoveel

mogelijk apparatuur verzameld die in xtc-laboratoria was aangetroffen. Daaraan werd

vervolgens technisch onderzoek gedaan. Tegelijkertijd werd alle dossier- en restinfor-

matie bijeen gebracht uit deopsporingsonderzoeken dieop deze laboratoria betrekking

hadden. Uit deze vergelijkende analyse bleek overduidelijk dat een belangrijk deel

van de productiemiddelen dezelfde herkomst had. Na deze vergelijking werd een

kort tactisch onderzoek gedaan, waarin de gewone methode van tappen en volgen

werd toegepast, om uit te vinden waar deze leverancier zich bevond en waar

hij bepaalde apparatuur vervaardigde. Hij kon al snel worden aangehouden. Voor

de ontwikkeling van deze methodiek ontving de USD in 2003 de politie-innovatie-

prijs.

6.3.3. VERHOREN VAN VF.,RDACHTEN EN GETUIGEN

De fase van heimelijke opsporing wordt afgesloten wanneer er in principe voldoende
bewijsmateriaal voorhanden is om tot een veroordeling van de hoofdverdachten te
kunnen komen. Op dat moment wordt overgegaan tot aanhoudingen van de leden

~ G. van Gestel (1999).
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van hetcriminele samenwerkingsverband, alsmede tot doorzoekingen in bijvoorbeeld
hun woningen. De aanhoudingen van de organisatoren vonden in de onderzochte
zaakdossiers doorgaans buiten heterdaad plaats, en meestal door een gespecialiseerd
arrestatieteam (AT). Dit om de risico's van eventueel verzet zoveel mogelijk te
beperken. Het had meestal weinig zin een poging te doen de organisatoren op
heterdaad aan te houden, omdat die zich vrijwel altijd op de achtergrond hielden.
Slechts in casus 7 lukte het één van centrale tiguren te arresteren toen die `met de
handen in het [MDMA] poeder zat.'

Het was vooral zaak de aanhoudingen en zoekingen in een kort tijdsbestek uit te
voeren, om te voorkomen dat de nog niet gearresteerde leden van het criminele
samenwerkingsverband nog snel bewijsmateriaal konden verdonkeremanen. Wanneer
er een `actiedag' was gepland, moest het AT dus bij voorkeur ook op die dag de
hoofdverdachten arresteren. Dat lukte overigens niet altijd, omdat sommigen zich toch
aan aanhouding wisten te onttrekken. In casus 20 wist een hoofdverdachte bijvoor-
beeld tijdig te verdwijnen, en hij kon ook later niet worden aangehouden.

De actiedagen waren bedoeld om de hoofdverdachten aan te houden. Daarnaast
vonden uiteraard ook tijdens het onderzoek regelmatig arrestaties plaats. Dat kon
bijvoorbeeld koeriers betreffen, of laboranten en hulpkrachten wanneer een
productieplaats werd gevonden. De afwikkeling van deze zaken werd, om het
hoofdonderzoek geheim te kunnen houden, aan andere politiediensten overgelaten,
eventueel ook aan buitenlandse. In het casusmateriaal kwamen zogeheten `afscher-
mingsonderzoeken' regelmatig voor.

In het geval van smokkeltransporten vonden de aanhoudingen regelmatig in het
buitenland plaats. Ook dat kon, in overleg met de buitenlandse autoriteiten, bewust
worden gedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gecontroleerde aflevering om
na te gaan waar het transport zou uitkomen. Het kwam ook regelmatig voor dat een
transport toevallig werd ontdekt bij een controle in het buitenland. Soms lukte het
niet een verdachte aan te houden voordat hij de grens was overgestoken. Dat was
bijvoorbeeld in casus 6 het geval.

Het voordeel van een aanhouding in Nederland was dat de verdachten betrekkelijk
eenvoudig konden worden verhoord. Het rechercheteam dat het hoofdonderzoek
verrichte kon de collega's van andere regio's, die de zaak afwikkelden, zo nodig op de
achtergrond souffleren. Een aanhouding in het buitenland bracht echter meer
complicaties met zich mee. ln zulke gevallen moest via één of ineer rechtshulpverzoe-
ken worden gevraagd om de transcripties van de verhoren die in dat land reeds waren
afgenomen. En dat gold ookvoor andere informatie, zoals telefoonnummers die waren
opgeslagen in gsm's die in beslag waren genomen en eventuele papieren aanwijzingen,
zoals hotelrekeningen, bonnetjes, enz. Wanneer het Nederlandse rechercheteam nog
andere expliciete vragen wilde stellen aan de verdachte die in het buitenland vastzat,
moest daar eveneens middels een rechtshulpverzoek om worden gevraagd. Deze hele
procedure was dus aanzienlijk bewerkelijker dan bij aanhoudingen in Nederland. Vaak
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leverde die bovendien weinig extra gegevens op, omdat vooral koeriers werden
aangehouden, die verder weinig konden verklaren.

In de onderzochte dossiers werden de verdachten in de regel meerdere keren
verhoord, aan de hand van een van te voren vastgesteld verhoorplan. Ook verdachten
die geen enkele medewerking wilden geven, en zich consequent beriepen op hun
zwijgrecht, werden doorgaans meerdere keren `gelicht' voor een verhoor. Tijdens de
verhoren werd begonnen met het afnemen van een algemene verklaring omtrent de
strafbare feiten, ook om na te gaan of de verdachte verklaringen wilde afleggen.
Vervolgens werd ingegaan op diens sociale achtergrond. Daarna werd hij stapsgewijs
geconfronteerd met het bewijsmateriaal dat tegen hem verzameld was, met het verzoek
om daar een toelichting op te geven.

De opbrengsten van deverdachtenverhoren waren wisselend. De veronderstelling
dat leden van criminele samenwerkingsverbanden er per definitie het zwijgen toe doen
ging zeker niet op. Integendeel: in vrijwel elk dossier was er altijd wel één verdachte
tevinden die openheid van zaken wilde geven. In hoofdzaak konden in de `verklarings-
bereidheid' vier modaliteiten worden onderscheiden.

De eerste mogelijkheid was dat een verdachte vanafhet begin gebruikmaakte van
zijn zwijgrecht. Deze strategie werd in de onderzochte gevallen vrijwel altijd door de
organisatoren en hun vertrouwelingen gevolgd. De strafadvocaten die door de
verdachte in de arm werden genomen, adviseerden bovendien vaak standaard om van
het zwijgrecht gebruik te maken, tenminste totdat duidelijker werd over welk
bewijsmateriaal het OM reeds beschikte. In deze gevallen leverde een verhoor dus geen
extra informatie op. Het nadeel voor deverdachte was echter dat hij daarmee impliciet
alles accepteerde wat tegen hem werd ingebracht. Dit beperkte ook de mogelijkheden
van de raadsman om de bewijsvoering bij de rechtbank inhoudelijk aan te vallen.
De rechters toonden zich bijvoorbeeld veel minder ontvankelijk voor aantijgingen
dat bepaalde zaken in het dossier verkeerd waren voorgesteld, als de verdachte daarover
tijdens de verhoren zelf niets had gezegd.~"'

De tweede mogelijkheid was dat de verdachte wel een sociale verklaring wilde
afleggen, maar er het zwijgen toe deed wanneer het over zijn feitelijke bijdragen aan
het criminele bedrijfsproces ging. Ook in die gevallen leverde het verhoor dus weinig
extra informatie op.

Vervolgens waren er verdachten die bereid waren over hun eigen rol te verklaren,
maar geen belastende informatie over de andere leden in het criminele samenwerkings-
verband wilden geven. Daarbij speelde vaak de angst voor eventuele wraak een rol.
De verklaringen leverden in die gevallen dus wel een onderbouwing op van de feiten
die tijdens de fase van heimelijke opsporing al waren vastgesteld, maar geen aanvullend
bewijsmateriaal. Soms legden de verdachten wel verklaringen afbuiten het eigenlijke
verhoor om, die dan alsnog in een proces-verbaal van bevindingen konden worden

~' Zie LjN:AF3370, 6 mei 2003.
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vastgelegd. Zulke verklaringen konden alleen aan het dossier worden toegevoegd
wanneer de verdachte op voorhand formeel op de hoogte was gesteld van het feit dat
dit zou gebeuren.

De vierde en laatste mogelijkheid was dat een verdachte een meer omvattende
verklaring aflegde over de gepleegde feiten, waarin hij tevens inging op de rol die

andere leden van het criminele samenwerkingsverband hadden gespeeld. In de

onderzochte dossiers bleek dat naarmate er meer personen bij het criminele bedrijfs-
proces betrokken waren geweest, ook de kans toenam dat tenminste één vanhen bereid
was om openheid van zaken te geven.

De verklaringen van deze verdachten brachten regelmatig nieuwe feiten aan het
licht, die in de fase van heimelijk opsporing niet bekend waren geworden. In casus

18 leidden de verklaringen van een hulpkracht bijvoorbeeld naar twee `nieuwe'

laboratoria. Ook verklaringen die in het buitenland door kroongetuigen werden
afgelegd boden vaak zeer veel informatie. In casus 7 en casus 25 kon daarvan
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt.

Naast verdachten werden in de onderzoeken naar xtc-productie en -handel ook
tal van getuigen verhoord. Er konden in hoofdzaak drie typen getuigen worden
onderscheiden.

Eerst en vooral ging het om personen die zakelijk te maken hadden gehad met één
of ineer leden van het criminele samenwerkingsverband. Voorbeelden waren bonafide

verhuurders van opstallen of voertuigen, medewerkers van hotels waar verdachten

hadden verbleven of functionarissen van bedrijven waar bepaalde goederen waren

gekocht. Deze verhoren dienden met name ter onderbouwing van bijvoorbeeld
observatieverslagen.

In de tweede plaats werden met enige regelmaat familieleden of vrienden van de
leden van het criminele samenwerkingsverband als getuige gehoord. Daarbij was
meestal het doel meer inzicht te krijgen in het karakter of de achtergrond van de
verdachte. Het kon ook gaan om personen uit de sociale omgeving die kleinere

bijdragen aan het criminele bedrijfsproces hadden geleverd, die door het OM niet

ernstig genoeg werden gevonden om hen eveneens als verdachte te kwalificeren. Het

betrof vaak de vrouwen of vriendinnen van verdachten. Die waren vrijwel altijd op

de hoogte van de criminele activiteiten van hun partner, en verleenden vaak ook wel

kleine hand- en spandiensten, zoals het overbrengen van berichten.
Tot slot werden wel deskundigen als getuige geraadpleegd, hoewel dat in relatie

tot xtc-productie en -handel zeer weinig voorkwam. In casus 25 werd bijvoorbeeld
een wetenschapper ingeschakeld. De reden was dat één van de verdachten had
verklaard dat hij een groot geldbedrag in het casino had gewonnen. De deskundige

werd in dat geval gevraagd om na te gaan ofde aangeklaagde dat geld, met de inzetten

en de speelfrequentie die hij noemde, daadwerkelijk had kunnen winnen. Die

mogelijkheid bleek natuurlijk zo goed als nihil te zijn.
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6.3.4. VERZAMF,LEN VAN FYSIEK BEWIJSMATERIAAL

Tot slot wordt tijdens het opsporingsonderzoek fysiek bewijsmateriaal verzameld.
Daarbij gaat het enerzijds om de concrete illegale goederen die tijdens transporten,
in laboratoria, in opslagplaatsen, of in woningen worden aangetroffen. Anderzijds gaat
het om uiteenlopend fysiek of digitaal sporenmateriaal.

Wanneer illegale goederen werden aangetroffen was het voor de autoriteiten vooral
zaak exact vast te stellen welke stoffen het betrof en om welke hoeveelheden het ging.~"x
In het kader van de Opiumwet bijvoorbeeld, moet immers onomstotelijk worden
vastgesteld dat sprake is van een stof die in deze wet strafbaar is gesteld. Ook de
hoeveelheid is van belang omdat die een rol kan spelen bij de bepaling van de
strafmaat. De verdediging probeert vaak op deze punten het bewijsmateriaal ter
discussie te stellen. In de jurisprudentie is dan ook regelmatig discussie over de wijze
waarop bijvoorbeeld monsters worden genomen door de politie en de analyse daarvan.
In casus 13 ontdekte de verdediging bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid in de
omschrijving van een monster dat van een in beslag genomen partij verdovende
middelen van genomen. Het ging om xtc en amfetamine. Het monster was eerst in
Spanje en daarna in Nederland onderzocht. De Spaanse en de Nederlandse analisten
bleken de kleur van echter verschillend te hebben beoordeeld, en ook het gewicht
was niet exact hetzelfde gemeten. Daarop voerde de verdediging aan dat het niet
meer helder was om welke stoffen het precies ging. In dit geval leverde dat de
verdediging niets op omdat in beide gevallen wel onomstotelijk was vastgesteld dat
de monsters MDMA en amfetamine bevatten.~"~

Tijdens deze fase van het opsporingsonderzoek wordt uiteenlopend sporenmateri-
aal verzameld. Na de aanhouding van een koerier worden bijvoorbeeld mobiele
telefoons en papieren sporen in beslag genomen en nader onderzocht. De telefoon-
nummers die door de gebruiker in de gsm zijn opgeslagen bieden immers mogelijk
aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, en dat kan ook gelden voor informatie
in het sms-geheugen ofomtrent ontvangen oproepen. Aan de hand daarvan kunnen
bijvoorbeeld tenaamstellins?en of verkeersgegevens worden opgevraagd. Ook
kan worden nagegaan of een telefoonnummer reeds ergens in de systemen van de
politie voorkomt, bijvoorbeeld in de telefoontaps van een lopend opsporingsonder-
zoek.

In de tweede plaats wordt sporenmateriaal verzameld in ontdekte laboratoria, in
opslagplaatsen ofop lokaties waar (chemisch) afval is gedumpt. Ook hier worden alle
aanwijzingen verzameld die direct of indirect kunnen leiden naar degenen die aldaar
aanwezig zijn geweest. Bovendien wordt dactyloscopisch onderzoek verricht. Daarbij

In latere arresten wordt dere strikte positie overigens verlaten. Zie: NJ: 2004, 676, LJN:AS6892, 22 mei
200i en LJN:AT3203, 5 april 2005.
Zie: L.IN:A00739, 22 december 2003.
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wordt niet alleen gezocht naar de klassieke vingerafdrukken, maar in de meer recente
dossiers ook naar DNA-materiaal.

Tot slot worden, na de aanhouding van de verdachten, de woningen van
aangehouden verdachten doorzocht, en tevens eventuele bedrijfslokaties ofvoertuigen
waarvan zij gebruik hebben gemaakt. Daarbij gaat het er enerzijds om bewijsmateriaal
te vinden dat de constateringen uit de heimelijke fase van het opsporingsonderzoek
kan ondersteunen. Te denken valt aan kladpapiertjes of computerbestanden met
informatie omtrent leveringen offinanciële transacties in relatie tot illegale goederen.
Anderzijds kunnen de doorzoekingen ook nieuwe stukken van overtuiging opleveren
en aanvullend bewijsmateriaal.

6.4. ONTWIKKELINGEN IN DE AFSCHERMING
VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL

Nu de organisatie en de werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden en van
de opsporingsinstanties zijn geschetst, kan worden overgegaan tot beantwoording van
één van de centrale vragen in deze studie: hoe reageren de uitvoerders van complexe
illegale activiteiten op de beïnvloedingspogingen van de opsporingsinstanties? Deze
vraag zal worden beantwoord aan de hand van de vier hypothesen die in hoofdstuk
1, op grond van de bestaande criminologische inzichten met betrekking tot georgani-
seerde misdaad werden geformuleerd. Hier worden deze eerst kort in herinnering
geroepen.

Een eerste theoretische strominghinnen de criminologie beschouwt georganiseerde
criminaliteit primair als het werk van bestendige organisaties. De veronderstelling die
daaruit voortvloeit is dat deze in staat zijn zich voortdurend aan te passen aan
interventies van de overheid, waardoor de leden aanhouding en vervolging weten te
ontlopen.

De tweede hypothese vloeide voort uit een economische benadering van georgani-
seerde criminaliteit. Deze veronderstelt dat op een `criminele markt' tal van groepen
en groepjes actief zijn. Veranderingen in de intensiteit ofde wijze van de opsporing,
leiden ertoe dat de groepen overblijven die daaraan het best zijn aangepast Zij kunnen
vervolgens de vrijgevallen plaatsen in de markt innemen.

In de derde plaats stelt de sociale netwerktheorie dat criminele samenwerkingsver-
banden een amorfe, netwerk-achtige structuur kennen. Die garandeert dat in deze
verbanden de `schakels' die als gevolg van aanhoudingen en veroordelingen wegvallen,
eenvoudig kunnen vervangen, zonder dat het functioneren van het geheel daardoor
in gevaar komt.

Tot slot is, op basis van de empirische literatuur, de hypothese geformuleerd dat
criminele groeperingen hun afschermingsniveau kunnen aanpassen aan de tluctuaties
in de opsporingsdruk, die het gevolg zijn van beleidsmatige `stemmingswisselingen.'
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In de voorgaande hoofdstukken is inzichtelijk gemaakt dat de opsporing eerst en
vooral aangrijpt op het criminele bedrijfsproces. Het criminele netwerk en de
organisatie van de criminele samenwerking kunnen daarentegen alleen indirect worden
beïnvloed, via interventies in het criminele bedrijfsproces. Uit de onderzochte dossiers
bleek dat de Nederlandse opsporingsinstanties uiteenlopende methoden hebben

toegepast om de xtc-productie en -handel te beïnvloeden. De criminele samenwer-
kingsverbanden die zich met deze illegale activiteit bezighielden konden daarop
reageren door de activiteiten zo goed mogelijk geheim te houden (verhullen), door
dewerkzaamheden over meer schijven teverdelen (verdunnen) ofdoor de opsporings-
instanties actief de voet dwars te zetten (contrastrategieën). In de praktijk beperkten
de tegenmaatregelen zich goeddeels tot de beide eerste opties. Hoe nu verhoudt de
werkwijze van de xtc-producenten en -handelaars in het tijdvak van 1996 tot en met
2004 zich tot de vier hypothesen?

6.4.1. AANPASSINGEN DOOR CRIMINELE ORGANISATIES

De eerste hypothese wasdat criminele samenwerkingsverbanden, oforganisaties, zich
aanpassen aan de activiteiten van de opsporingsinstanties. Deze aanpassingen kunnen
in principe op twee manieren plaatsvinden. Ten eerste kunnen ze tijdens criminele
bedrijfsprocessen worden doorgevoerd, wanneer de (belangrijkste) leden van het
criminele samenwerkingsverband op vrije voeten zijn en doende met de uitvoering
van de illegale activiteiten. In de tweede plaats kunnen de leden van criminele
samenwerkingsverbanden hun werkwijze aanpassen wanneer ze, na een periode in
detentie, weer opnieuw met het uitvoeren van criminele bedrijfsprocessen beginnen.

1) Aanpassin~en tijdens lopende cri~ninele bedrijfsprocessen

Een belangrijk vraagpunt om mee te beginnen is op welke manier een criminele

organisatie inzicht kan krijgen in veranderingen in de wijze waarop de opsporings-

instanties te werk gaan. Voordat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd is het

immers essentieel te weten wat de `tegenpartij' precies doet. Op hun beurt zullen de

opsporingsinstanties uiteraard proberen allerlei details daaromtrent zo goed mogelijk

geheim te houden. Het is dus ook niet ondenkbaar dat de toepassing van bepaalde

afschermingsmethoden, en veranderingen daarin, louter op aannames omtrent het

optreden van de opsporingsinstanties wordt gebaseerd.
In principe kw~nen, naast het gewone boerenverstand, vijf bronnen worden

onderscheiden waarop de leden van criminele groeperingen afschermingsmethoden
kunnen baseren. Allereerst kunnen zij uit openbare bronnen informatie halen omtrent

de werkwijze van de opsporingsinstanties. In de tweede plaats kunnen zij informatie
uitwisselen met andere leden van het criminele netwerk, of inet concrete zakenpart-
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ners. ln de derde plaats kunnen organisatoren tegen uitvoeringsproblemen aanlopen,
zoals de aanhouding van koeriers ofde onderschepping van een transport, en opbasis
daarvan hun werkwijze aanpassen. In de vierde plaats kunnen opsporingsactiviteiten
van de politie bij toeval worden ontdekt door leden van een crimineel samenwerkings-
verband, waarna zij e~tra afschermingsmaatregelen kunnen nemen, of de illegale
activiteiten (tijdelijk) stopzetten. Tot slot kan gevoelige informatie vanuit de politie,
het OM of andere instanties die betrokken zijn bij de opsporing, worden gelekt.

Over de mate waarin leden van criminele samenwerkingsverbanden hun
`vakliteratuur' bijhouden kon in de dossiers maar weinig informatie worden
aangetroffen. Sommige organisatoren leken dat echter wel degelijk te doen. Tijdens
een huiszoeking bij één van de hoofdverdachten in casus 1 werden tal van boeken over
georganiseerde criminaliteit en de IRT-affaire aangetroffen, alsmede kopieën van
rechtbankdossiers van kennissen uit de gevangenis, en een groot aantal videobanden
met opnamen van programma's waarin de opsporing van de georganiseerde misdaad
aan de orde kwam, zoals actualiteitenprogramma's en de toenmalige misdaadrubriek
van de journalist Peter de Vries. In hoeverre hij die kennis tijdens het lopende
onderzoek ook heeft gebruikt om veranderingen in zijn werkwijze door te voeren is
echter niet duidelijk. In het algemeen hield deze organisator zeer goed rekening met
de mogelijkheid dat telefoons werden afgeluisterd en met eventuele observaties door
de politie. Het bleek voor hem echter een stuk moeilijker om alle leden van het
criminele samenwerkingsverband op hetzelfde niveau van voorzichtigheid te brengen.

In de tweede plaats bleken de wetsovertreders inderdaad onderling afspraken te
maken over afschermingsmethoden. Dit gebeurde met name wanneer organisatoren
gezamenlijk een crimineel bedrijfsproces begonnen. Wanneer de ene organisator
bijvoorbeeld dacht dat ervoordeel te halen viel uit het zenden van codes via semafoons,
of van het gebruik van een `onderwatercircuit' van gsm's, sprak hij met de nieuwe
zakenpartners afdat zij die methoden ook zouden gebruiken. Een afschermingstruc
die door het criminele samenwerkingsverband in casus 1 werd toegepast, het sturen
van codeberichten via buzzers, kon ook worden aangetroffen bij andere groeperingen
in Midden- en West-Brabant, die met deze groep zaken deden. Juist in deze gevallen
kwam het voor dat een organisator dacht een slimme afschermingstruc te hebben
gevonden, die in werkelijkheid echter niet functioneel was. Het voorbeeld van de Finse
pre-paid telefoonkaarten die `niet af te luisteren zouden zijn', is hiervoor reeds
beschreven. De houdbaarheid van een specifieke methode werd meestal wel duidelijk
wanneer de leden van het criminele samenwerkingsverband waren gearresteerd en
zij, in het kader van hun herechting, het zaakdossier onder ogen kregen.

Uit het empirische onderzoek is echter niet gebleken dat ook in het algemeen
binnen het criminele netwerk op grote schaal informatie over afschermingsmethoden
uit wordt gewisseld. Het is zeker niet zo dat de leden van het criminele netwerk elkaar
voortdurend in horecagelegenheden ofop andere ontmoetingsplaatsen op de hoogte
houden van de meest recente opsporingstechnieken van de politie, ofomtrent nieuwe
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afschermingsmethoden. Die bevinding wordt onderschreven door een geïnterviewde
politiefunctionaris. De leden van het criminele netwerk zijn in de regel niet zo dik
bevriend dat zij elkaar op die manier proberen te helpen. Uit overwegingen van
concurrentie hebben zij daar ook geen belang bij. Dat belang ontstaat pas wanneer
men daadwerkelijk met elkaar in zaken gaat. Uitzonderingen waren in dit geval de
organisatoren die familiebanden met elkaar hadden. En ook in de woonwagenwereld
was het onderlinge contact soms hechter, waarbij overigens ook familierelaties vaak
een rol speelden.

In de derde plaatsvloeiden aanpassingen tijdens lopende criminele bedrijfsproces-
sen in een aantal gevallen voort uit aanhoudingen van individuele leden van het
criminele samenwerkingsverband, ofvan de ontdekking van een onderdeel van het
bedrijfsproces. Wanneer de arrestatie echter een hulpkracht of dienstverlener van
ondergeschikt belang betrof, volgde vaak geen enkele reactie.

In de onderzochte dossiers was met regelmaat sprake van aanhoudingen van

koeriers ofonderscheppingen van transporten. In casus 27 bijvoorbeeld, waarbij PMK
vanuit China naar Nederland werd gesmokkeld, bleef inen echter steeds van dezelfde
transportmethode gebruikmaken. De PMK werdverborgen in containers met chilisaus.
Toen één van die containers werd onderschept, liet het criminele samenwerkings-
verband ze in plaats van in Nederland in België aankomen. Voor het overige
veranderde er niets, ook de dekladingen bleven bijvoorbeeld dezelfde.

De reacties op aanhoudingen van koeriers bleken in de praktijk wisselend. In casus
26 bleef het criminele samenwerkingsverband koeriers via het vliegveld van Zurich
naar de Dominicaanse Kepubliek en de Verenigde Staten sturen, ook nadat meerdere
van hen waren aangehouden. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat de
koeriers weliswaar via dat vliegveld vertrokken, maar op verschillende plaatsen in de
wereld werden aangehouden, zodat de route via Zwitserland niet onmiddellijk `besmet'
oogde. Een gangbaarder beeld in de dossiers was echter dat de criminele samenwer-
kingsverbanden reeds op voorhand een bepaalde variatie inbouwden. Dat gold zowel
voor de weg die door koeriers werd afgelegd, als voor het soort goederen waarin xtc-

pillen verborgen waren. De koeriers vertrokken van verschillende Europese luchtha-
vens naar uiteenlopende bestemmingen. Wanneer op één van die routes de kans op
aanhouding groter dan gemiddeld bleek te zijn, werd die eenvoudig niet langer
gebruikt.

Bij transporten over de wegwerden, na onderscheppingen, nauwelijks additionele
maatregelen genomen.h'~ Organisatoren leken in dat geval, wellicht vanwege de als
gering ingeschatte risico's, vrijwel per definitie aan te nemen dat er sprake was van
pech. Slechts in casus 20 stopte de goederenstroom na de aanhouding van een aantal

"~" E. Kleemans, E. van den Berg, H. van de Bunt e.a. (1998), komen tot vergelijkbare bevindingen
(p. 117).
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koeriers, maar dat bleek achteraf te worden verklaard door het feit dat de transporteur
op korte termijn geen vervangers kon vinden.

De ontmanteling van laboratoria leidde daarentegen in een aantal gevallen wel tot
zichtbare maatregelen. In casus 9 gingen de laboranten bijvoorbeeld direct op de
vlucht. Zij hielden zich een aantal weken schuil, in afwachting van eventuele nadere
actie van de politie. Aangezien hen bij contacten met het thuisfront al snel duidelijk
was geworden dat de politie hun identiteit al kende, besloten zij maar terug te keren.
In casus 23 had de ontdekking van de tabletteerplaats tot gevolg dat het syntheselabora-
torium direct werd ontmanteld. In diverse zaken werden laboratoria verplaatst nadat
een burger ze had opgemerkt. In casus4 constateerde de landelijk co6rdinerend o~cier
van justitie Pieters dat een dag na de aanhouding van de hoofdverdachten her en der
in Nederland grondstoffen waren gedumpt die van de bewuste firma afkomstig
waren.~" In casus 18 had de ontdekking van de laboratoria echter weer geen zichtbare
invloedop de werkwijze van het criminele samenwerkingsverband. Ook hier verkeerde
men kennelijk in de veronderstelling dat er vooral sprake was geweest van had luck.

De aanhouding van belangrijke leden van een crimineel samenwerkingsverband
bleek daarentegen wel degelijk de alarmbellen te laten afgaan en tot veranderingen
in de werkwijze te leiden. In casus 25 besloot de organisator rigoureus alle activiteiten
in de Verenigde Staten te beëindigen toen een vertrouwde hulpkracht die de zaken
aldaar beheerde, werd aangehouden. Vanafdat moment richtte hij zich alleen nogop
Australië. Ook in de opeenvolgende opsporingsonderzoeken in casus 16 kon zo'n
verandering van werkwijze worden geobserveerd. Nadat de tak van de groepering was
aangehouden die in Nederland verbleef om stc-pillen te kopen en gereed te maken
voor verzending, zette de rest van het criminele samenwerkingsverband de activiteiten
voort vanuit Spanje. Men kwam alleen nog kortstondig naar Nederland, of België,
om de overdracht van de partijen xtc af te ronden. Hier werden de bedrijfsactiviteiten
in Nederland dus eveneens zoveel mogelijk beëindigd.

In de vierde plaats kon het gebeuren dat de leden van een crimineel samenwer-
kingsverband er door eigen waarneming lucht van kregen dat er een opsporingsonder-
zoek tegen hen gaande was. "Lij zagen bijvoorbeeld dat ze werden gevolgd door een
observatieteam, of ontdekten bepaalde opsporingshulpmiddelen, zoals een vaste
camera, een peilbaken of afluisterapparatuur. In casus 11 kreeg een leverancier van
legale productiemiddelen van een collega-chemicaliënhandelaar te horen dat de politie
bij een bonafide groothandelaar navraag naar hem had gedaan. De dienstverlener in
kwestie schrok daar hoorbaar van, maar hij bleef toch zijn activiteiten voortzetten.
Tijdens het onderzoek in casus 22 leek één van de hulpkrachten, die op weg was naar
het laboratorium, door te hebben dat hij werd gevolgd door een observatieteam. Hij
begon vervolgens allerlei capriolen uit te halen om zijn achtervolgers af te schudden.
Door de hoofdverdachten werd één en ander echter voor kennisgeving aangenomen.

M1II Dagblad voor Zuidwest-Ncderland, Hollemans blijjt politie ~rnpje voor, 3 maart 1999.
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In een andere zaak ontdekte een organisator afluisterapparatuur in zijn auto. Hij
ontdeed zich daarop direct van zijn gsm's en belde enige tijd alleen nog vanuit
telefooncellen. Toen er verder echter niets gebeurde, in de zin van een arrestatie,
schafre hij zich weer een nieuwepre-paidmobiele telefoon aan en hervatte hij zijn oude
werkwijze. In casus 25 ontdekten de leden van het criminele samenwerkingsverband
bij toeval een observatiecamera diegericht stond op de loods waar een pizza-oven werd
geprepareerd voor de smokkel van xtc-pillen. Zij veronderstelden echter dat de camera
door de `sociale dienst' was geplaatst om na te gaan of er geen zwartwerkers in de
desbetreffende loods werkzaam waren. Ze verplaatsten de activiteiten wel, maar pas
enkele weken later.

Het was dus opmerkelijk dat in vrijwel geen enkele van de voornoemde gevallen
het criminele bedrijfsproces geheel werd gestopt. Hoewel dit gedrag van een zekere
roekeloosheid lijkt te getuigen, is de verklaring waarschijnlijk van economische aard.
De effectiefste optie, de hele boel achterlaten en je niet meer in de buurt laten zien,
zou immers tot grote problemen leiden met afnemers of leveranciers. In casus 22
bijvoorbeeld, stond de producent op het moment dat de hulpkracht een observatie-
team dacht te zien, onder zware druk om de afgesproken hoeveelheden verdovende
middelen tijdig te leveren. Het alternatief van verplaatsing is bovendien ook niet erg
aanlokkelijk als de politie het spoor al te pakken heeft. Psychologisch gezien ligt het
wegrationaliseren van de problemen dan ook meer voor de hand. Bovendien kan men
er altijd op gokken dat de deal of de werkzaamheden kunnen worden afgerond, en
het bewijsmateriaal verwijderd, voordat de opsporingsinstanties ingrijpen.

Tot slot kunnen leden van criminele samenwerkingsverbanden via `lekken' uit de
opsporingsinstanties informatie verkrijgen. Concrete voorbeelden daarvan deden zich
in de onderzochte dossiers echter niet voor. Het bleef bij enkele aanwijzingen. In
casus 9 en casus 20 suggereerden de organisatoren bijvoorbeeld dat zij contacten
hadden om personen of kentekens na te kunnen trekken. Of dat daadwerkelijk het
geval was is echter niet duidelijk geworden.h" In één van de onderzochte zaken werd
overigens wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat een politiefunctionaris zijn
mond voorbij zou praten over het feit dat tot aanhouding van de hoofdverdachte zou
worden overgegaan. Er werd dan ook besloten op de actiedag geen enkele politieman
in te zetten die in de regio waar de hoofdverdachte woonde werkzaam was.

2) Aanpassingen na een detentieperiode

Zo lang de organisatoren niet daadwerkelijk zijn aangehouden kunnen zij tegenslagen
nog toeschrijven aan pech, en aanwijzingen dat de politie bezig is met het verzamelen

Het natrekken van de tenaamstelling van een kenteken, via de registratie van de Rijksdienst voor
hct wegverkeer, isoverigens niet ro moeilijk als men zelf in deautohandel zít ofdaargoede contacten
heeft.
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van informatie negeren. Wanneer het echter daadwerkelijk tot aanhouding, een
voorlopige hechtenis, en eventueel ook tot een veroordeling is gekomen, zit er weinig
anders op dan de eigen werkwijze kritisch tegen het licht te houden. Een periode in
detentie kan echter ook louterend werken. De veroordeelde krijgt immers inzage in
het opsporingsdossier en kan aan de hand daarvan nagaan op welke wijze het
bewijsmateriaal tegen hem werd verzameld en waar hij de opsporingsinstanties daartoe
de gelegenheid heeft geboden. Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen
dat de organisator daarmee bij nieuwe illegale activiteiten rekening zal houden. In de
onderzochte dossiers kwamen diverse personen voor die sinds 1996 vaker het
onderwerp van opsporingsonderzoek waren geweest, en waarbij dus mogelijk sprake
was van ontwikkelingen in hun werkwijze.

In casus 3 en casus 22 kwam, zoals al eerder werd beschreven, dezelfde `bedrijfslei-
der' voor in drie opeenvolgende opsporingsonderzoeken. De eerste keer werd hij, in
1997, tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 2003 volgde een nieuwe
aanhouding en bestraffing. Nu was hij al snel weer op vrije voeten. Een jaar later werd
hij opnieuw aangehouden en eind 2005 volgde een veroordeling, in eerste aanleg, tot
acht jaar gevangenisstraf.`'" De belangrijkste zichtbare ontwikkeling in zijn werkwijze
was dat hij aanzienlijk voorzichtiger werd met het gebruik van electronische

communicatiehulpmiddelen. In 1997 wisselde het criminele samenwerkingsverband

waarvan hij deel uitmaakte inhoudelijke informatie, zij het uiteraard versluierd, nog
gewoon telefonisch uit. In 2003 gebeurde dat ook nog, maar nam men al wel meer
maatregelen om plaatsbepaling aan de hand van gsm-verkeer te voorkomen. De leden
van het criminele samenwerkingsverband zetten de telefoons bijvoorbeeld uit als zij
naar het laboratorium gingen. Een jaar later bleek het crimineel samenwerkingsver-
band ook op een circuit van onderwatertelefoons te zijn overegaan. Bovendien werd
er vaker op lokatie afgesproken. Andere aspecten van de werkwijze van deze

bedrijfsleider veranderden echter nauwelijks. De codewoorden die hij in het versluierde

telefoonverkeer gebruikte bleven bijvoorbeeld vanaf 1996 tot en met 2005 vrijwel

dezelfde. Ook hield hij voor ontmoetingen een hardnekkige voorkeur voor dezelfde

parkeerplaats langs de rijksweg A2.
In casus 10 werd een dienstverlencr ondenverp van vier opeenvolgende opsporings-

onderzoeken door de USD. Ook had hij de belangstelling van andere instanties. Dat
begon met bezoeken van gemeentelijke milieu-ambtenaren en van de ECD, waarbij
werd vastgesteld dat er andere grondstoffen op zijn bedrijf aanwezig waren dan
waarvoor hij vergunningen had. Hij verwijderde die daarna onmiddellijk. Hoewel hem
bij die gelegenheid ook op het bestaan van artike110a van de Opiumwet was gewezen,
bleef hij echter op dezelfde voet doorgaan met het verkopen van legale en illegale
productiemiddelen aan particuliere afnemers. Naar aanleiding van een eerste
onderzoek van de USD werd de dienstverlener in 2001 aangehouden en in voorlopige

61 Dagblad de Limbur~er, Hooj~~rerdnilurii in Nenlosedrugszu~ikg~~an jaren rlecel in, 29 december 200~.
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hechtenis geplaatst. Vanwege gezondheidsredenen kwam hij alweer naenkele maanden
vrij, en hij zette zijn handel direct weer voort. AI snel dook zijn naam dan ook weer
op in opsporingsonderzoeken, bijvoorbeeld casus 9. Hij was echter wel op het
probleem gestuit dat bonafide bedrijven geen zaken meer met hem wilden doen,
vanwege zijn betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. Daarop richtte
hij een dekmantelbedrijf op, met een stroman als zaakvoerder, waarlangs de
bestellingen konden lopen. Ook huurde hij enkele nieuwe loodsen om de goederen
in op te slaan: wanneer hij ze naar het oorspronkelijke bedrijfsadres had laten sturen
zouden de leveranciers dat immers direct hebben opgemerkt. Specifiekere afscher-
mingsmaatregelen nam hij echter niet. De drukvaten waarin hij was gespecialiseerd,
werden bijvoorbeeld nog steeds in de werkplaats van zijn oorspronkelijke bedrijf
gebouwd.

Deze twee voorbeelden zijn illustratief voor het algemene beeld dat uit de dossiers
oprees: de aanpassing van de uitvoering van illegale activiteiten was veel meer een
evolutionair dan een revolutionair proces. Het ging niet om een radicale herziening
vanwerkwijzen, maarom verbeteringen van specifieke onderdelen van de afscherming.
Een belangrijke beperkende factor bleek bovendien dat criminele samenwerkings-
verbanden, nadat zij onderwerp waren geweest van een opsporingsonderzoek en de
leden tot gevangenisstraffen waren veroordeeld, niet in dezelfde samenstelling
terugkeerden. Het leereffect, als daar al sprake van was, bleef derhalve beperkt tot
individuele leden van het nieuwe criminele verband. Het implementeren van
afschermingsmethoden was daardoor nog niet zo eenvoudig. Niet alle (nieuwe)
medewerkers bleken in de praktijk immers even snugger of ervaren. Zo zette in
één casus een hulpkracht, conform instructies, weliswaar braaf zijn mobiele telefoon
uit als er in het laboratorium gewerkt moest gaan worden, maar begon hij al direct
als hij de deur van het lab uitliep alweer te bellen. In een ander geval kon de hulpkracht
de betekenis van bepaalde codewoorden niet onthouden.

De afschermingsmogelijkheden werden in de tweede plaats ingeperkt door de
complexiteit van het bedrijfsproces van de xtc-productie en -handel. Het bleek in de
praktijk zo goed als onmogelijk met alle factoren rekening te houden die aanknopings-
punten konden bieden voor de politie. Sovendien werd het afschermingsprobleem
groter naarmate een groepering bij meeronderdelen van het criminele bedrijfsproces
betrokken was."'~ Omgekeerd hadden groepjes rondom een specialist, die slechts een
deel van het bedrijfsproces uitvoerden en zich wel zeer goed afschermden, te maken
met het feit dat zij zaken moesten doen met anderen die aanzienlijk roekelozer te werk
gingen. Daardoor kwamen zij zelf ook in de problemen.

Lie bijvoorbeeld ook P. van Duyne ( 1995): p. 89-92.
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6.4.2. SURVIVAL OF THE FITTEST

Vanuit de economisch-criminologische invalshoek wordt geredeneerd dat, op een
markt waarop illegale goederen worden verhandeld, verschillende groepen actiefzijn,
die zich niet allemaal op dezelfde manier gedragen. Sommige daarvan zouden derhalve
vatbaarder zijn voor opsporing en vervolging dan anderen. Onder invloed van
consequente opsporingsactiviteiten zouden als gevolg daarvan de groeperingen
overblijven die het best zijn aangepast aan deze en andere dreigingen uit deomgeving.
Een survívnl of the fittest derhalve. `De amateurs worden de markt uitgedrukt en de
beroeps blijven over', zo verwoordde Petrus van Duyne dit principe.~'s Hoe verhoudt
dit beeld zich tot de bevindingen uit het empirische onderzoek?

Voordat tot de beantwoording van die vraag wordt overgegaan dient het begrip
`frttest' nader onder de loep te worden genomen. Ook wanneer de reikwijdte van dat
begrip wordt beperkt tot de mate waarin een crimineel samenwerkingsverband is
aangepast aan de opsporingsactiviteiten van de overheid, kan het niet gemakkelijk
eenduidig worden gedefinieerd."'" Aangepastheid kan zich in principe echter op drie
manieren manifesteren.

Allereerst kan een bepaalde groepering weten te voorkomen dat ze uberhaupt
onderwerp van opsporingsonderzoek wordt. De Nederlandse opsporingsautoriteiten
hanteren immers zwaartecriteria en inhoudelijke prioriteiten: hoe minder een
groepering daaraan voldoet, hoe kleiner de kans dat er een onderzoek zal worden
gestart.

In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat er toevallig onderdelen van het
bedrijfsproces bekend worden bij de autoriteiten, bijvoorbeeld omdat koeriers, een
transport, ofeen laboratorium, worden `gepakt'. Hoe zorgvtildiger daarbij dus te werk
wordt gegaan, hoe kleiner in principe de kans op een toevallige ontdekking.

Tot slot kan de fitness ook betrekking hebben op de kwaliteit van de afscherming
tegen concrete opsporingsonderzoeken. Hoe beter een crimineel samenwerkingsver-
band zich beschermt tegen de gangbare methoden van informatieverzameling die door
de politie worden toegepast, hoe kleiner immers de pakkans. Uit de onderzochte
dossiers blijkt índerdaad dat er op deze punten verschillcn bestaan tussen criminele
samenwerkingsverbanden.

In hoofdstuk 5 werd een onderscheid gemaakt tussen ondernemers, specialisten,
lokale generalisten en kleine zelfstandigen. De ondernemers, die probeerden grote
delen van het criminele bedrijfsproces in eigen beheer te houden en te sturen met
behulp van het beloningsmechanisme, liepen duidelijk meer kans om de aandacht van
de opsporingsinstanties te trekken dan de specialisten. Die liepen op hun beurt weer

P. van Duvne (199ï): p. 8.

Het begrip'htheid' kan immers ook worden toegepast op de wijze waarop het criminele samemver-
kingsverband is aangepast aan andere omge~~ingsdreigingen. Zie hoofdstuk 3.
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een groter risico dan de kleine zelfstandigen. De lokale generalisten waren daarentegen
weer meer zichtbaar omdat zij hun activiteiten vaak vooral op één stad of één regio
concentreerden. Zebouwden ter plaatse dus al snel een kwalijke reputatie op, waardoor
ze onvermijdelijk in beeld kwamen bij de lokale autoriteiten. 13ovendien bleek een
aantal van hen extreem gewelddadig. De kleine zelfstandigen bevonden zich
daarentegen lange tijd in een relatief comfortabele positie. Door de kleinschaligheid
van hun activiteiten waren ze bovendien onvoldoende interessant voor de regionale

recherchediensten, terwijl op districtsniveau in veel politieregio's een kaalslag had

plaatsgevonden bij de recherche. In die situatie kwam pas verandering toen in 2001
de xtc-teams werden opgericht, die zich onder meer op deze organisatoren gingen
richten, bijvoorbeeld omdat daar in buitenlandse rechtshulpverzoeken om werd
gevraagd. Ook werden dedistrictsrecherches langzamerhand weer in ere hersteld, zodat
er ook binnen de politieregio's een niveau voorhanden kwam waarop deze organisato-
ren konden worden aangepakt Ook de leveranciers van legale grondstoffen en
apparatuur konden in de jaren negentig lang ongestoord hun gang gaan: pas nadat
de USD operationeel was geworden kregen zij nadrukkelijk de aandacht.

Hoewel er dus wel verschillen waren in de kans om met een opsporingsonderzoek
te maken te krijgen kozen de organisatoren niet bewust voor kleinschaligheid en
meestal ook niet voor de beperking van de illegale bezigheden tot een specifiek deel
van het criminele bedrijfsproces. Dat was doorgaans slechts een gevolg van een gebrek
aan de noodzakelijke netwerkcontacten om groter te kunnen groeien.

Criminele samenwerkingsverbanden verschilden ook in de mate waarin zij zich
afschermden tegen toevallige ontdekkingen ofconcxete opsporingsonderzoeken. Uit
de onderzochte dossiers blijkt dat er enerzijds sprake was van ontwikkelingen in de
toepassing van afschenningsmethoden, zij het dat die relatieflangzaam gestalte kregen.
Bovendien beperkten ze zich in belangrijke mate tot de afscherming van de inhoudelij-
ke electronische communicatie. Andereafschermingsmaatregelen waren daarentegen
veel meer individueel bepaald. Dit gold bijvoorbeeld voor de voorzichtigheid die
organisatoren aan de dag legden bij het aangaan van nieuwe relaties in het criminele
netwerk, en ook voor de compartimentering van het criminele bedrijfsproces. De ene
organisator was daar uiterst voorzichtig in, terwijl de ander zich aanzienlijk zorgelozer
opstelde. Maar is er nu ook daadwerkelijk sprake van een survival of the fittest, in die
zin dat de laatstgenoemden van het toneel verdwenen en werden vervangen door de
beter aangepasten?

Om te beginnen werd in hoofdstuk S al vastgesteld dat in de Nederlandse context
de leden van criminele samemverkingsverbanden niet definitief van het toneel
verdwenen als zij werden aangehouden en veroordeeld. Integendeel zelfs, de meesten
konden na een paar jaar hun plaats in het criminele netwerk alweer innemen. Strafbare
feiten in het kader van de Opiumwet leverden voor veel organisatoren slechts straffen
op van minder dan vier tot zes jaar, waarvan nog de automatische korting van dertig
procent moet worden afgetrokken. Bovendien begonnen velen reeds tijdens de laatste
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fase van de detentieperiode, als zij met proefverlofwaren, alweer met het opzetten van
nieuwe criminele bedrijfsprocessen. Slechts in betrekkelijk weinig zaken, zoals casus
1, casus 14 en casus 25, werden voor Nederlandse begrippen zeer zware straffen
uitgedeeld, van negen jaar of ineer. Voor hulpkrachten en dienstverleners waren de
strafmaten doorgaans nog aanzienlijk lager. In de onderzochte jaren keerden dus
dezelfde personen weer terug in de xtc-productie en -handel. Dit bleek duidelijk uit
de samenhang tussen verschillende opsporingsdossiers.~" Hun deel van de markt was
dus niet ingenomen door `fittere' groeperingen, zoals theoretisch wordt aangenomen.
En in de vorige subparagraaf is reeds gebleken dat zij ook werkwijze niet wezenlijk
aanpasten.

Criminele groeperingen bleken, wanneer er geen substantiële verstoringen van de
criminele bedrijfsprocessen plaatsvonden, langere tijd actief te blijven, waarbij de
kernen rondom organisatoren min ofineerdezelfdesamenstellingbehielden. Wanneer
zij echter onderwerp van opsporingsonderzoek werden, leidde dat vroeg of laat ook
tot aanhoudingen. Als een onderzoek al werd stopgezet, wegens gebrek aan (snelle)
resultaten, was dat vaak een tijdelijke aangelegenheid. Na herformulering van de
doelstellingen, aanpassing van detactiek, ofhet vrijmaken van meer menskracht, ging
het weer verder. Van groepen die zich zo goed afschermden dat zij, na eenmaal
onderwerp van onderzoek te zijn geworden, langdurig buiten schot wisten te blijven
was, althans in de onderzochte dossiers, geen sprake. Ook dit wijst er derhalve niet
op dat de meest aangepaste groepen zouden overblijven: ten hoogste kan worden
geconcludeerd dat zij gemiddeld langer hun gang konden gaan.

In de derde plaats waren de ontwikkelingen in de afschermingstechnieken van de
onderzochte criminele samenwerkingsverbanden verre van constant. Wanneer er
sprake zou zijn van een survival of the fittest zou men verwachten dat de effectiviteit
daarvan langzamerhand steeds beter zou worden. Dat was in de onderzochte dossiers
maar ten dele het geval. Bepaalde afschermingsmethoden, met name met betrekking
tot electronische cotnmunicatie, verspreiden zich in de loop der tijd inderdaad over
grotere delen van het criminele netwerk. In de hele onderzoeksperiode bleven er echter
ook grote verschillen zichtbaar in de effectiviteit van de afscherming.

Tot slot was het afschermingsniveau ook binnen criminele samenwerkingsverban-
den niet constant. Er werden immers zaken gedaan met allerlei wisselende transactie-
partners, waarvan de één beduidend roekelozer was dan de ander. Hoewel er, zoals
hiervoor werd beschreven, afspraken werden gemaakt over specifieke maatregelen,
hadden de partijen elkaar zeker niet aan een touwtje. De mate van afscherming, en
de fitness, wordt dus niet door één kern van een organisator, hulpkrachten en
dienstverleners bepaald, maar ook door degenen met wie zij zaken doen.

fi'' "Lie figuur -1, hoofdstuk ~.
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6.4.3. VERVANGING BINNEN HET CRIMINELE NETWERK

In de derde theoretische benadering, de sociale netwerktheorie, worden criminele
samenwerkingsverbanden beschouwd als ongestructureerde verbanden die groot
genoeg zijn om eventuele aanhoudingen van individuele leden relatief gemakkelijk

te kunnen incasseren. Wegvallende schakels kunnen worden vervangen door andere

leden uit het netwerk. Deze hypothese kan op twee manieren worden benaderd.

Allereerst kan het begrip crimineel samenwerkingsverband worden gehanteerd

zoals het in het onderhavige onderzoek werd opgevat. In dat geval moet de hypothese

zo worden gelezen dat het criminele bedrijfsproces kan worden voortgezet omdat de
individuele leden van het samenwerkingsverbatld die worden aangehouden en

vervolgd, eenvoudig kunnen worden vervangen. Dit bleek in de onderzochte

zaakdossiers maar zeer ten dele op te gaan. De aanhouding van koeriers of de
ontmanteling van een laboratorium kon inderdaad door criminele samenwerkingsver-
banden eenvoudig worden geïncasseerd. Daar stond echter tegenover dat een
aanhouding van de kernleden van het criminele samenwerkingsverband, de organisa-
toren, de vertrouwelingen en de vaste hulpkrachten en dienstverleners, ook het
einde van die kern betekende. Die kwam niet meer in dezelfde samenstelling terug.
In die zin moet de hypothese dan ook worden verworpen.

De hypothese kan echter ookworden gelezen in de geest van het theoretische kader
dat in deze studie wordt gehanteerd. In dat geval zou de hypothese moeten luiden dat
het criminele rretwerk gemakkelijk in staat is om aanhoudingen van individuele leden
die op dat moment deelnemen aan criminele bedrijfsprocessen, of zelfs complete
samenwerkingsverbanden, te incasseren. Aldus geherformuleerd vormt het criminele

netwerk de constante factor: de uitvoerende samenwerkingsverbanden worden

opgerold en verdwijnen van het toneel, maar het netwerk als geheel is in staat die

klappen te incasseren. Het criminele netwerk moet daarvoor echter wel aan enkele
voorwaarden voldoen. Het moet voldoende bestendig zijn en er moeten genoeg
informatierelaties bestaan tussen de leden om de weggevallen verbindingen inderdaad
te kunnen omleggen.

In hoofdstuk 5 werd een beeld geschetst waaruit kan worden geconcludeerd dat
het xtc-netwerk in het onderzochte tijdvak meer dan waarschijnlijk aan die randvoor-
waarden voldeed. De uitstroom uit het netwerk ten gevolge van mortaliteit of
uittreding bleef binnen de perken. De uitstroom als gevolg van aanhoudingen en
vervolgingen was eveneens overzienbaar: niet omdat er onvoldoende opsporingsonder-

zoeken werden uitgevoerd, maar omdat de betrokkenen meestal al snel hun plaats in

het netwerk weer konden innemen. Wel zijn in de loop der tijd diverse organisatoren

zich op andere vormen van misdaad dan xtc-productie en -handel gaan toeleggen.
Op grond van het aantal verbindingen tussen de onderzochte zaakdossiers (zie

figuur 4, hoofdstuk 5) kan tevens worden geconcludeerd dat de weggevallen
verbindingen zeer waarschijnlijk zonder al te veel moeite, eventueel met de inzet van
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tussenpersonen, konden worden herschikt. Bovendien bestond, hoewel dat aanzienlijk
trager verloopt, altijd de mogelijkheid nieuwe informatierelaties via de sociale lijn
tot stand te brengen. Op het niveau van het criminele netwerk biedt de sociale
netwerkhypothese dus een uitstekende verklaring voor het incasseringsvermogen van
de uitvoerders van specifieke illegale activiteiten.

Een interessante vraag is uiteraard of het xtc-netwerk tot in het oneindige
tegenslagen zou kunnen incasseren. Hoe omvangrijk is het criminele netwerk
bijvoorbeeld? Aan de hand van de onderzochte dossiers kon daarover uiteraard geen
uitsluitsel worden gekregen. Toch ontstond de indruk, en die werd ook bevestigd door
enkele geïnterviewden die daar specifiek naar werd gevraagd, dat het xtc-netwerk,
althans voor wat betreft de productie en de groothandel, in Nederland waarschijnlijk
maar enkele duizenden personen (heeft) omvat, en mogelijk zelfs nog aanzienlijk
minder. Onmiskenbaar heeft dat netwerk vanaf2001 een aantal zware klappen moeten
incasseren, enveel organisatoren uit die tranchevan opsporingsonderzoeken zijn thans
nog gedetineerd. Welke gevolgen dat in de komende jaren gaat krijgen, moet zich dus
nog uitkristalliseren, ook al gezien het feit dat de afzetmarkt voor xtc, zeker in West-
Europa, krimpende lijkt te zijn.

6.4.4. AANPASSINGEN IN FUNCTIE VAN DE
OPSPORINGSDRUK

In empirisch onderzoek naar lokale drugsmarkten werd in de vierde plaats geconsta-
teerd dat de plaatselijke overheid vaak niet in staat was om extra inspanningen ten
aanzien van bepaalde criminaliteitsproblemen langdurigvol te houden. De hypothese
die op basis van die constatering werd geformuleerd was dan ook dat de leden van
criminele samenwerkingsverbanden de afschermingsmaatregelen opvoeren wanneer
de opsporingsdruk daartoe noopt, om die vervolgens weer af te bouwen wanneer de
aandacht van de overheid weer verslapt. De extra afschermingsmaatregelen zouden
bovendien met name zichtbaar moeten worden in de vorm van extra compartimen-
tingsmaatregelen, omdat de variatie niet zozeer de aard van de ingezette opsporings-
methoden betrelt, alswel de hoeveelheid ingezette menskracht.

De opsporingsdruk in relatie tot xtc-productie en -handel is met name vanaf 2001
sterk geïntensiveerd, althans afgaande op de stijging van het aantal uitgevoerde
opsporingsonderzoeken. Hoeveel recherchepersoneel precies werd ingezet en hoeveel
uren aan de onderzoeken werden besteed, valt echter niet te achterhalen. Op basis van
de beschikbare informatie kan niettemin worden vastgesteld dat de intensiteit van de
opsporing zeker tot en met 2004, het laatste jaar waarover informatie is verzameld,
werd volgehouden.

Uit de bestudeerde dossiers kan echter niet worden opgemaakt dat in de onder-
zochte periode meer compartimenteringsmaatregelen werden genomen door criminele
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samenwerkingsverbanden. Reeds in de zaken uit het midden van de jaren negentig
was het productieproces van xtc in delen opgeknipt en vonden de synthese en de
tablettering veelal op verschillende lokaties plaats. Slechts kleine zelfstandigen
verrichten deze activiteiten op één plek. Ook het feit dat de organisatoren zich op de
achtergrond probeerden te houden door het transport en de overdracht van
verdovende middelen ofgeld over te laten aan hulpkrachten, was in de dossiers een
algemeen verschijnsel. De enige conclusie die kan volgen is dan ook dat wanneer er
op grote schaal wordt geproduceerd of gehandeld, de winsten en de risico's zodanig
zijn dat er, ongeacht ofde opsporingsinstanties op dat moment extra actief zijn ofniet,
altijd voldoende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Wanneer de bevindingen uit deze paragraafworden overzien kan dan ook worden
vastgesteld dat de netwerkhypothese, althans met de modificaties die daaraan in de
onderhavige studie zijn toegevoegd, verreweg de beste verklaring biedt voor de feiten
zoals die zich in het empirische materiaal aandienden. Daarnaast kan ook worden
vastgesteld dat zich evolutionaire veranderingen in de wijze van afscherming door
criminele samenwerkingsverbanden voordeden, die met name het gevolg lijken te zijn
van de concrete samenwerking in projecten en zich langs die weg, betrekkelijk
langzaam, in het criminele netwerk verspreiden. Van een survival of the fittest bleek
echter geen sprake en evenmin kon in de onderzochte periode worden vastgesteld dat
groeperingen decompartimentering van criminele bedrijfsprocessen verder opvoerden,
naarmate de opsporingsdruk toenam.

6.5. BESLUIT

In dit hoofdstuk is geanalyseerd hoe de xtc-productie en -handel in de periode van
1996 tot en met 2004 werd georganiseerd en afgeschermd, welke ontwikkelingen zich
hebben voorgedaan in de opsporing, en tot welke veranderingen in de afschermings-
methoden van criminele samenwerkingsverbanden dit heeft geleid.

1) Organísatie en afschermíng van het crirninele bedrijfsproces

De goederenstroom binnen het criminele bedríjfsproces kan enerzijds worden
afgeschermd tegen de mogelijkheid van toevallige vondsten als gevolg van controles
door uiteenlopende overheidsinstanties, of -functionarissen, of ontdekkingen door
willekeurige burgers. Anderzijds moeten maatregelen worden getroffen tegen gerichte
opsporingsactiviteiten. Van de drie onderscheiden afschermingsmethoden, verhulling,
beperking van atbreukrisico's en contrastrategieën, bleken de beide eerstgenoemde
verreweg het meest te worden toegepast. De goederenstroom werd met name
afgeschermd tegen tegen de mogelijkheid van een toevallige ontdekkingen.
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Om criminele bedrijfsprocessen te kunnen uitvoeren is in de tweede plaats een
informatiestroom nodig, die nader werd onderverdeeld in een inhoudelijke, een
organisatorische en een sociale informatiestroom. Het wasvoor criminele samenwer-
kingsverbanden vooral zaak de inhoudelijke informatiestroom af te schermen.
Beperking van de communicatie tot persoonlijke ontmoetingen was in dat opzicht
het meest effectief, maar ook tijdrovend en niet altijd mogelijk. [n verreweg de meeste
gevallen moest inhoudelijke informatie tevens electronisch worden uitgewisseld. Om
het de risico's van afluisteren te voorkomen werd enerzijds gezocht naar `veilige'
communicatiehulpmiddelen en anderzijds werd codetaal gebruikt. Deorganisatorische
en sociale informatiestromen bleken maar beperkt te worden verhuld. Aan de hand
van organisatorische ofsociale gesprekken konden in de praktijk door de recherche-
teams vaak indirecte aanknopingspunten worden verkregen die naar bewijsmateriaal
leidden.

Het derde onderdeel van het criminele bedrijfsproces is de geldstroom. Daarbij
kan nader onderscheid worden gemaakt tussen de geldstromen met betrekking tot
handelstransacties, betalingen van de leden van het criminele samenwerkingsverband
en de benutting van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het financiële verkeer in relatie tot handelstransacties vond in de onderzochte
gevallen meestal plaats met contant geld, en in mindere mate via undergroundbanking
en via reguliere geldinstellingen. Ruilhandel speelde echter eveneens een zeer
belangrijke rol. Ook de tweede geldstroom, betalingen van hulpkrachten en dienstver-
leners verliep veelal met c~sh geld of in natura. De derde geldstroom, die in relatie tot
het wederrechtelijk verkregen voordeel, bleef in de onderzochte dossiers veelal
onderbelicht. De financiële opbrengsten van de illegale activiteiten bleken meestal
consumptief te worden besteed, te worden geparkeerd op rekeningen dan wel te
worden opgepot, te worden geïnvesteerd in nieuwe illegale ondernemingen, of te
worden gestoken in legale ondernemingen waarvan de organisatoren reeds zaaksvoer-
der waren. Nieuwe investeringen in de bovenwereld konden mondjesmaat worden
aangetroffen en hadden veelal betrekking op de aankoop van een huis (voor eigen
gebruik) of bedrijvigheid die dicht tegen de illegale activiteiten aanlag, zoals huisjes-
melkerij of de handel in tweedehands auto's van dubieuze kwaliteit.

2) Onttvikkelingen in de opsporing vnn xtc-productie en -hrmdel

[n hoofdstuk 4 werden reeds de belangrijkste ontwikkelingen in het overheidsbeleid
geschetst met betrekking tot de opsporing ín het algemeen en xtc-productie en -handel

in het bijzonder. Die ontwikkelingen weerspiegelden zich uiteraard in de uitvoering

van de opsporing.
De controles op de invoer van precursoren en op uitgaande zendingen verdovende

middelen, dat laatste met de nadruk op de luchthaven Schiphol, werden in het tijdvak
van 1996 tot en met 2004 verscherpt en leverden grotere hoeveelheden onderschepte
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xtc op. De verbeteringen in de informatiehuishouding van de Nederlandse politie
leidden ertoe dat de activiteiten van criminele samenwerkingsverbanden sneller in
beeld kwamen. Ook kon de informatie die reeds op diverse plaatsen beschikbaar was
gemakkelijker in lopende onderzoeken worden benut. De USD heeft daar, specifiek
met betrekking tot xtc-productie en -handel, een wezenlijke rol in gespeeld. De
positieve effecten werden tot omstreeks 2001 vaak deels te niet gedaan door een gebrek
aan recherchecapacíteit, om de onderzoeken ook daadwerkelijk te kunnen starten.
Technische ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat de meest gangbare opspo-
ringsmethoden, het onderzoekvan telecommunicatie en stelselmatige observatie, thans
meer informatie opleveren en eenvoudiger kunnen worden toegepast. Daar stond
echter tegenover dat ook de mogelijkheden voor de `tegenpartij' om gebruik te maken
van electronische communicatiehulpmiddelen, met name sinds de eeuwwisseling,
explosief zijn toegenomen. Met het van kracht worden van de Wet BOB is in 2001 de
nieuwe opsporingsmethode OVC ter beschikking gekomen van de opsporingsinstan-
ties. De feitelijke impact daarvan is tot nu toe echter nog relatief beperkt gebleven, met
name vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om de informatie in real-time te
kunnen gebruiken. Tot slot zijn in het sporenonderzoek meer mogelijkheden
voorhanden gekomen. Dat geldt eerst en vooral voor digitale sporen, met de nadruk
op allerlei gegevens die in mobiele telefoons worden opgeslagen. Ook de toegenomen
mogelijkheden van DNA-onderzoek speelden met betrekking tot xtc-productie en
-handel een rol. DNA-onderzoek werd met name in laboratoria uitgevoerd en meer
incidenteel op dumpplaatsen van chemisch afval.

3) Ontwikkelingen in de afscherrning van xtc-productie eti -har7del

Omtrent de ontwikkelingen die zich als gevolg van veranderingen in de intensiteit en
de wijze van de opsporing konden voordoen werden in hoofdstuk 1 vier hypothesen
geformuleerd. De eerste hypothese, namelijk dat criminele samenwerkingsverbanden
zich voortdurend aanpassen aan innovaties bij de opsporingsinstanties, kon niet
worden bevestigd. Dat gedrag kon in de onderzochte zaakdossiers pas worden
geobserveerd wanneer sprake was van zeer substantiële tegenslagen. Nieuwe
afschermingsmethoden verspreidden zich wel in het criminele netwerk, maar dat bleek
op een organische wijze te gebeuren: met name als gevolg van de samenwerking tussen
kernen rondom een bepaalde organisator.

De tweede veronderstelling die uit de literatuur kon worden afgeleid was dat in
een situatie waarin meerdere groeperingen zich bezighouden met een bepaalde illegale
activiteit uiteindelijk de best aangepaste groepen overblijven, oftewel degenen die zich
het best afschermen, waarna zij de desbetreffende `criminele markt' kunnen
domineren. Ook deze hypothese moest op basis van het empirische materiaal worden
verworpen. Zo'n ontwikkeling kon niet worden vastgesteld: groepen die zich beter
of slechter afschermden werden in de hele onderzochte periode door elkaar heen
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aangetroffen. Als er nieuwe groepen op het toneel verschenen bestonden die doorgaans
voor een belangrijk deel uit oude bekenden, die weer opnieuw waren begonnen
wanneer zij na een periode in detentie weer op vrije voeten waren gekomen.

De derde hypothese stelde dat criminele samenwerkingsverbanden kunnen worden
opgevat als sociale netwerken. Wanneer er binnen zo'n netwerk een schakel wegvalt,
als gevolg van een aanhouding, zou die eenvoudig kunnen worden vervangen. Op het
niveau van de samenwerkingsverbanden bleek dit niethet geval: wanneer organisato-
ren, en de hulpkrachten en dienstverleners om hen heen, werden aangehouden, kon
dat niet worden geïncasseerd. Het criminele samenwerkingsverband in kwestie was
daarmee ten einde en keerde niet in dezelfde samenstelling terug.

Wel bleek op het niveau van het criminele netwerk sprake van incasseringsvermo-
gen. Het wegvallen van één of ineer organisatoren betekende niet dat het netwerk
daarmee niet langer kon functioneren. Binnen het xtc-netwerk waren daarvoor
voldoende bestendige bindingen aanwezig. Er konden in de regel dan ook snel
contacten tot stand worden gebracht met andere organisatoren. Bovendien konden
de veroordeelden, als gevolg van de relatief korte effectieve celstraffen, relatief snel
hun positie in het netwerk weer innemen.

De vierde hypothese was dat de overheid de intensieve aandacht voor specifieke
criminaliteitsproblemen doorgaans maar voor een beperkte periode volhoudt.
Criminele samenwerkingsverbanden zouden dus kunnen meebewegen met de
intensiteit van het beleid en het afschermingsniveau daaraan aanpassen. Deze

hypothese kon niet worden getoetst, aangezien intensiteit van de controles en de
opsporing van xtc-productie en -handel tussen I997 en 2002 fasegewijs steeds verder
werd opgevoerd, en ook daarna was, tot en met 2004, geen sprake van een sterke daling
van het aantal uitgevoerde opsporingsonderzoeken. Gezien de bevindingen met
betrekking tot de eerste en tweede hypothese, mag echter worden verondersteld dat
een dergelijke flexibiliteit op het niveau van criminele samenwerkingsverbanden niet
voor de hand ligt.

In de onderhavige studie is het onderscheid geïntroduceerd tussen het criminele
netwerk en criminele samenwerking. Aan de hand vande empirische bevindingen kan
worden vastgesteld dat veranderingen in de intensiteit van de opsporingsactiviteiten
van de overheid vooral op het niveau van het criminele netwerk van tegengewicht
worden voorzien. Dit gebeurt op twee manieren.

[n de eerste plaats blijken innovaties in afschermingsmethoden zich betrekkelijk
langzaam in het criminele netwerk te verspreiden. Met name wanneer concreet wordt
samengewerkt worden afspraken omtrent afschermingsmethoden gemaakt. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat organisatoren elkaar voortdurend op de hoogte houden
van de nieuwste snufjes. Op het niveau van het criminele samenwerkingsverband is

om te beginnen de persoon van de organisator van doorslaggevend belang. In de hele
onderzochte periode kunnen zowel organisatoren worden onderscheiden die veel werk
maakten van de afscherming, maar ook organisatoren die relatief zorgeloos waren.
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In de tweede plaats is het xtc-netwerk bestendig gebleken en daardoor beschikte

het over het nodige incasseringsvermogen. Wanneer een crimineel samenwerkingsver-

band slechts in de marge wordt geraakt als gevolg van overheidsingrijpen, kunnen uit

het criminele netwerk vervangers worden gerecruteerd. Wanneer een belangrijk deel

van het verband werd aangehouden namen de leden daarvan na kortere of langere

tijd gedetineerd te zijn geweest, hun positie in het netwerk weer in, om vervolgens deel

te gaan nemen in níeuwe criminele samenwerkingsverbanden.
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7. ALGEMEEN BESLUIT

7.1. INLEIDING

In deze studie stond de wisselwerking tussen de activiteiten van opsporingsinstanties

en van criminele samenwerkingsverbanden centraal. Het onderzoek richtte zich daarbij

op de veronderstelling dat criminele samenwerkingsverbanden ttitermate flexibel

inspelen op veranderingen in de werkwijze van de opsporingsinstanties en dat zij

daardoor de effecten van de opsporing voortdurend kunnen verminderen, of zelfs

teniet kunnen doen. Deze aanname kan, expliciet en impliciet, worden beluisterd bij

zowel wetenschappers als beleidsmakers die zich met complexe illegale activiteiten

bezighouden. Tegelijkertijd ontbreekt het echter aan theoretisch inzicht in het verloop

van deze wisselwerking, en aan empirisch onderzoek naar de houdbaarheid van de

veronderstelde effecten ervan.

Alvorens kan worden onderzocht hoe criminele groeperingen reageren op

opsporingsactiviteiten van de overheid, moet eerst duidelijk zijn hoe zulke groepen

uberhaupt te werk gaan bij het uitvoeren van hun illegale activiteiten, en welke

onderdelen van dat proces door middel van opsporingsactiviteiten kunnen worden

beïnvloed. In het onderhavige onderzoek stonden dan ook drie vragen centraal:

1. Hoe worden complexe illegale activiteiten in depraktijk uitgevoerd door criminele

samenwerkíngsverbanden?
2. Hoe kan de overheid daarop, door middel van opsporingsactiviteiten, invloed

uitoefenen?
3. Hoereageren de uitvoerders van complexe illegale activiteiten op diebeïnvloedings-

pogingen?

In de criminologische theorievorming ontbreekt het aan kant-en-klare modellen aan

de hand waarvan de totstandkoming en de uitvoering van complexe illegale activitei-

ten, oftewel vormen van georganiseerde criminaliteit, kunnen worden bestudeerd.

Dit betekende dat zo'n analysemodel eerst moest worden geconstrueerd. Aan de

hand daarvan diende ook te kunnen worden nagegaan op welke aspecten de overheid,

door middel van opsporing, invloed kan uitoefenen.
In de tweede plaats diende dat model te kunnen worden toegepast op een geschikte

empirische casus, in de vorm van een misdaadprobleem waarop de overheid, liefst

op uiteenlopende manieren, invloed heeft proberen uit te oefenen. De opsporing
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van xtc-productie en -handel in Nederland, in het tijdvak van 1996 tot en met 2004,
bleek aan die eisen te voldoen.

Omtrent de mogelijke reacties van de uitvoerders van complexe illegale activiteiten
op beïnvloedingspogingen door de overheid is, aan de hand van de criminologische
literatuur, een viertal hypothesen geformuleerd. De eerste hypothese luidde dat
criminele samenwerkingsverbanden, als `lerende organisaties', hun werkwijze
voortdurend zouden aanpassen aan de opsporingsmethoden en -technieken. De
tweede hypothese hield in dat op een bepaalde criminele markt een veelheid van
criminele groeperingen actief is. Als gevolg van de opsporingsactiviteiten van de
overheid blijven na verloop van tijd alleen de groepen over die zich het effectiefst
afschermen (de fittest). Daardoor verliezen de bestaande opsporingsmethoden en
-technieken langzamerhand hun kracht. De derde hypothese stelde dat criminele
samenwerkingsverbanden moesten worden beschouwd als amorfe netwerken,
waarbinnen eenvoudig vervangers konden worden gevonden voor leden die werden
aangehouden en tot gevangenisstraffen veroordeeld. De vierde hypothese, tot slot,
was dat opsporing en afscherming communicerende vaten zijn. Criminele samenwer-
kingsverbanden nemen extra afschermingsmaatregelen als de opsporingsdruk
toeneemt, en bouwen die weer afwanneer de aandacht van de overheid weer verslapt.

In het onderhavige onderzoek is dus om te beginnen het perspectief gekozen van
de criminele samenwerkingsverbanden. Hoe komen zij tot criminele projecten of
ondernemingen en hoe voeren ze die concreet uit? Vervolgens is het perspectief van
de opsporingsinstanties ingenomen. Hoe kunnen zij de totstandkoming en de
uitvoering van diecriminele bedrijfsprocessen beïnvloeden, dat wil zeggen: hinderen
ofbeëindigen? Deze theoretische inzichten zijn vervolgens toegepast op de casus van
xtc-productie en -handel in Nederland, met betrekking tot het tijdvak van 1996 tot
en met Z004.

7.2. HET CRIMINELE NETWERK EN HET
CRIMINELE BEDRIJFSPROCES

Het analysekader dat is ontwikkeld omvat twee onderdelen. Het eerste deel heeft
betrekking op de voorwaarden waaronder complexe illegale activiteiten tot stand
kunnen komen. De basis daarvoor is hier gedefinieerd als een crimineel netwerk,
oftewel een bestand van personen die bereid en in staat zijn deel te nemen aan illegale
activiteiten, waartussen op effectieve wijze informatie kan worden uitgewisseld. Het
tweede deel van het analysemodel omvat de feitelijke uitvoering van het criminele
bedrijfsproces, oftewel alle handelingen dievoor de succesvolle completering van een
bepaalde illegale activiteit nodig zijn.
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1) Het criminele netwerk

In deze studie is a priori aangenomen dat in elke samenleving individuen aanwezig
zijn die over de kennis, vaardigheden en motivatie beschikken om deel te nemen aan
specifieke vormen van misdaad. Het criminele netwerk moet worden gezien als een

sociaal netwerk dat tot doel heeft illegale economische activiteiten tot stand te brengen.

Om het netwerk te laten functioneren moeten tussen de leden bindingen voorhanden
zijn waarlangs op veilige en efficiënte wijze informatie kan worden uitgewisseld.
Vanwege het illegale karakter van de (voorgenomen) activiteiten kan dat alleen door
middel van persoonlijke relaties worden gedaan. Hoe gemakkelijker derhalve binnen
het criminele netwerk nieuwe persoonlijke bindingen tot stand kunnen komen, hoe
bestendiger deze relaties zijn, en hoe groter het aantal bindingen in het netwerk is, hoe
gemakkelijker daadwerkelijke criminele bedrijfsprocessen tot stand kunnen worden
gebracht.

In de praktijk spelen ook in de `bovenwereld' sociale netwerken vaak een essentiële
rol bij het tot stand brengen van nieuwe bedrijfsactiviteiten. De werking daarvan is
met name binnen de discipline van de economische sociologie onderzocht. De
inzichten die deze literatuur heeft opgeleverd bleken uitstekend bruikbaar voor de
bestudering van het criminele netwerk.

In het xtc-netwerk konden uiteenlopende `functietypen' worden onderscheiden.
Organisatoren speelden een centrale rol: zij waren de `misdaadondernemers' die
toegang hadden tot de juiste hulpbronnen en menskracht. Organisatoren entameerden

dan ook de daadwerkelijke criminele projecten en deelden in de winst In de tweede

plaats voerden hulpkrachten, tegen betaling, uitvoerende werkzaamheden uit.
Datzelfde gold voor dienstverleners. In vergelijking met de hulpkrachten, de
ongeschoolde arbeiders, beschikten de dienstverleners echter over specialistische kennis
ofvaardigheden.

Het functioneren van het criminele netwerk staat of valt met informatierelaties,
oftewel bindingen waarlangs veilig over potentiële illegale activiteiten kan worden
gecommuniceerd. Nieuwe informatierelaties kwamen langs twee lijnen tot stand: een
sociale lijn en een zakelijke lijn. Hoewel de sociale lijn zeker niet onbelangrijk was,
ontstonden in de praktijk van het xtc- netwerk de meeste informatierelaties middels
zakelijke contacten: intermediairen brachten organisatoren met elkaar in contact,
nieuwe informatierelaties vloeiden voort uit lopende illegale activiteiten, en ook in

de gevangenis werd `zakelijk genetwerkt.'
Wanneer eenmaal een informatierelatie in het xtc-netwerk was gevormd bleek die

vaak voor langere tijd bestendig. Ook bindingen die een aantal jaren inert waren
geweest bleven in principe in stand. Ze konden eenvoudig weer worden gereactiveerd
wanneer er financieel gewin in het vooruitzicht was. Voorts bleef de uitstroom van
leden uit het criminele netwerk, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden, vrijwillige
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uittreding, of langdurige detentieperioden, in de onderzochte periode binnen de
perken.

Tot slot is nagegaan hoe dicht het Zuid-Nederlandse xtc-netwerk in het onderzoch-
te tijdvak was. Immers, naarmate het aantal netwerkbindingen groter is kunnen nieuwe
illegale activiteiten eenvoudiger tot stand kunnen worden gebracht, en bovendien de
effecten van aanhoudingen gemakkelijker worden `geïncasseerd.' De dichtheid van
het xtc-netwerk is onderzocht aan de hand van de dossiers van afgesloten opsporings-
onderzoeken. Op basis daarvan is vastgesteld dat alle onderzochte zaken op de één
ofandere manier met ellcaar verbonden waren door persoonlijke contacten. Alle leden
van het xtc-netwerk konden derhalve ofwel direct, ofwel met tussenkomst van slechts
één of twee intermediairen, met elkaar in contact komen.

Uit deze drie factoren - nieuwe informatierelaties kwamen relatief eenvoudig tot
stand, deze relaties waren naar verhouding bestendig, en er was sprake van voldoende
`netwerkdichtheid - volgt de conclusie dat in de periode van 1996 tot en met 2004 in
Nederland een goed functionerend netwerk voorhanden is geweest in relatie tot xtc-
productie en -handel.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van criminele bedrijfsprocessen is een
informatierelatie nog niet voldoende. Daartoe dient eerst nog een crimineel samenwer-
kingsverband tot stand te worden gebracht, waarin de informatierelaties tussen de
betrokkenen worden omgezet in functionele relaties, in handels- of arbeidsrelaties
derhalve. Deze stap bleek ín het xtc-netwerk doorgaans snel te worden gezet. Rondom
een organisator bestond in de regel een kern van een aantal (vertrouwde) hulpkrachten
en dienstverleners. Afhankelijk van het ambitieniveau en de zakelijke mogelijkheden
van de organisator in kwestie, en op voorwaarde dat men niet werd geconfronteerd
met tegenslagen, kon zo'n kern eventueel verder uitdijen en eventueel zelfs uitgroeien
tot een organisatie waarin de functionele verhoudingen waren uitgekristalliseerd.

De kern van de criminele samenwerkingsverband bleef vaak langere tijd in min
of ineer ongewijzigde samenstelling in stand. Aanhoudingen en veroordelingen van
de organisatoren betekenden in de onderzochte gevallen echter het einde van het
verband. Geen ervan keerde in dezelfde samenstelling terug nadat de leden de
celstraffen hadden uitgezeten. Van bestendige `criminele organisaties', die ook dat
soort interventies konden overleven, bleek in relatie tot xtc-productie en -handel
derhalve geen sprake.

Elk bedrijfsproces dat door meerdere individuen in samenwerking wordt
uitgevoerd, moet op de één of andere wijze worden geco~rdineerd, door middel
van co~rdinatiemechanismen. In principe kunnen vier co6rdinatiemechanismen
worden onderscheiden, namelijk: vertrouwen, prijs, beloning en dwang. In relatie
tot xtc-productie en -handel bleken deze allemaal een rol te spelen. Prijs en belo-
ning waren echter dominant. Op voorhand ~verd verondersteld dat ook vertrouwen
een belangrijke rol zou spelen. De co~rdinatiemechanismen van prijs en beloning
kunnen immers alleen optimaal functioneren wanneer sprake is vanexterne garanties
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in de vorm van (juridische) arbitragemogelijkheden. In de onderwereld is daarvan
echter geen sprake. Hoewel samenwerking op basis van vertrouwen soms voorkwam,

bleek in de praktijk vooral een informeel garantiemechanisme te worden toegepast:
aansprakelijkheidsstelling. Organisatoren zorgden rondom de transacties binnen het

criminele bedrijfsproces altijd voor één of ineer personen die, desnoods met geweld,

konden worden gedwongen tot compensatie van onverwachte verliezen. Of zij ook

daadwerkelijk voor de eventuele mislukkingen verantwoordelijk waren was overigens
lang niet altijd een punt van overweging.

Coórdinatiemechanismen bepaalden tevens de structuur van de samenwerking.
Wanneer beloning ofdwang dominant waren impliceerde dit hiërarchische verhou-
dingen, terwijl de nadruk op prijs ofvertrouwen tot een plattere en ongestructureerde-
re samenwerking leidde. Welke verhoudingen concreet werden aangetroffen was
enerzijds afhankelijk van de (globale) kenmerken van het bedrijfsproces, en anderzijds
van de keuzes van deorganisatoren. De enemisdaadondernemer bleek meer de nadruk

te leggen op flexibiliteit, terwijl voor de ander controle belangrijker was. Dit
impliceerde tevens dat organisatiestructuur bij de uitvoering van xtc-productie en

-handel geen onderscheidend criterium was. Meerdere wegen bleken naar Rome te
leiden.

2) Het crirninele bedrijfsproces

De tweede pijlervan het analysemodel was, zoals hiervoor al aangeduid, het criminele

bedrijfsproces, oftewel de feitelijke uitvoering van alle handelingen die voor een

bepaalde illegale activiteit nodigzijn. Binnen het bedrijfsproces is een goederenstroom,
een informatiestroom en een geldstroom onderscheiden. Aan de hand daarvan is

nagegaan hoe de xtc-productie en -handel in het onderzochte tijdvak was georgani-
seerd, en welke afschermingsmethoden daarbij door de criminele samenwerkingsver-
banden werden gehanteerd.

Xtc-productie en -handel vergt een complexe goederenstroom, waarin om te
beginnen uiteenlopende productiemiddelen moeten worden verzorgd, alsmede
productieruimten. Deze laboratoria moeten vervolgens worden ingericht, en er moet

een verhoudingsgewijs ingewikkeld productieproces worden uitgevoerd. Vervolgens

dient het eindproduct te worden verhandeld en afgeleverd bij consumenten in

uiteenlopende landen. In de onderzochte gevallen bleek het criminele bedrijfsproces

dan ook vaak in afzonderlijke stappen te zijn opgedeeld, waarbij diverse organisatoren
met ellcaar samenwerkten. Slechts een enkele keer wist één organisator het grootste

deel van het criminele bedrijfsproces te controleren.
De onderzochte criminele samenwerkingsverbanden besteedden vooral veel

aandacht aan het voorkomen van toevallige ontdekkingen van (onderdelen van de)
goederenstroom. Transporten van illegale goederen, of productiemiddelen die voor

een laboratorium bedoeld waren, alsmede deze productieplaatsen zelf, werden met
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dat doel verhuld. Tevens werd het bedrijfsproces gecompartimenteerd, om te
voorkomen dat ontdekking van één onderdeel van dat proces, tevens naar andere delen
zou leiden.

In vergelijkingdaarmeewaren de maatregelen om (heimelijke) opsporingsactivitei-
ten te bemoeilijken minder consequent. Enkele criminele samenwerkingsverbanden
gingen daarbij zeer ver, terwijl anderen slechts beperkte afschermingsmaatregelen
namen. In het onderzochte tijdvak was bovendien geen sprake van lineaire ontwikke-
lingen. Reeds in 1996 waren er organisatoren die de goederenstroom nauwgezet
afschermden, terwijl anderen een betrekkelijk laconieke houding aannamen. In 2004
was dat niet anders.

De informatiestroom is onderscheiden als het tweede deel van het logistieke
bedrijfsproces. Een complex bedrijfsproces, zoals xtc-productie en -handel noopt in
principe tot een uitgebreide informatiestroom, die eveneens moet worden verhuld.
De onderlinge communicatie kan in principe het effectiefst worden afgeschermd door
de informatie slechts mondeling en persoonlijk uit te wisselen. Dat gaat echter zeer
ten koste van de snelheid en de flexibiliteit van de informatie-uitwisseling. In de
praktijk kon dit dan ook alleen maar eftïciënt plaatsvinden wanneer de leden van het
criminele samenwerkingsverband dicht bij elkaar in de buurt woonden, en wanneer
ook het bedrijfsproces in de directe omgeving werd uitgevoerd. Als de afstanden
toenamen was het gebruik van elektronische communicatiehulpmiddelen onvermijde-
lijk, waarbij de mobiele telefoon in de praktijk een hoofdrol speelde. Dit hield derhalve
het risico van afluisteren in, waartegen uiteenlopende tegenmaatregelen werden
genomen. De leden van de criminele samenwerkingsverbanden zochten voortdurend
naarcommunicatiehulpmiddelen die niet konden worden afgeluisterd.0okspecifieke
methoden, zoals een `onderwatercircuit' van pre-paid gsm's, konden worden
aangetroffèn. Daarnaast werd aan de telefoon versluierd gesproken.

In de onderzochte periode werden diverse innovaties in de afscherming van de
informatiestroom zichtbaar. Daaraan waren met name destormachtige ontwikkelingen
in de informatie- en communicatietechnologie debet. Nieuwe afschermingsmethoden
bleken zich echter betrekkelijk langzaam door het criminele netwerk te verspreiden.
Organisatoren namen ze vooral van elkaar over wanneer zij concreet gingen
samenwerken. Van een omvangrijk praatcircuit waarin voortdurend de nieuwste tricks
and trades werden uitgewisseld, is niet gebleken.

De geldstroom vormt het derde onderdeel van het logistieke bedrijfsproces. Om
te beginnen moeten allerlei handelstransacties worden verricht, ten behoeve van de
uitvoering van de illegale activiteit. I n relatie tot xtc-productie werden deze transacties
doorgaans à contant verricht. Dat gold ook voor vergoedingen aan hulpkrachten of
dienstverleners, hoewel daarbij ook betaling in natura niet ongebruikelijk was.

Bij internationale handelstransacties, waarbij bijvoorbeeld xtc-pillen werden
aangekocht van Nederlandse leveranciers werd ook regelmatig geld gestuurd middels
koeriers. Voor de verplaatsing van kleinere bedragen werd vaak gebruik gemaakt
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van reguliere financiële dienstverleners. Voorts werd een enkele keer ook gebruik
gemaakt van systemen van undergroi~nd banking. Tot slot bleek vrij regelmatig
sprake van (voorgenomen) ruilhandel, bijvoorbeeld xtc voor cocaïne, of illegale
vuurwapens. Wederom liep de intensiteit van de afschermingsmaatregelen sterk
uiteen.

Op het laatste onderdeel van de geldstroom, de benutting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel, kon in de onderzochte dossiers maar mondjesmaat zicht worden
gekregen. In die gevallen bleken de opbrengsten meestentijds consumptief te worden
besteed. Ook werden het geld vaak geparkeerd op bankrekeningen of thuis bewaard.
Investeringen hadden in de eerste plaats betrekking op nieuwe illegale ondernemingen.
Daarentegen werd, wederom met de kanttekening dat daarover slechts een beperkte
hoeveelheid informatie beschikbaar was, relatiefbeperkt geïnvesteerd in de `bovenwe-
reld.'

Het analysemodel dat in deze studie werd ontwikkeld bleek in de praktijk
uitstekend te voldoen om het xtc-netwerk en het criminele bedrijfsproces van xtc-
productie en -handel te kunnen bestuderen. Dit model kan in principe ook worden
toegepast op andere vormen van zware of georganiseerde misdaad.

Het vernieuwende karakter betreft vooral de wijze waarop het begrip `crimineel
netwerk' hier is gedefinieerd. In de criminologische literatuur bestaat zeer veel
spraakverwarring over het netwerkbegrip. Het wordt vaak gehanteerd als equivalent
voor criminele samenwerkingsverbanden of organisaties, maar ook om criminele
markten mee aan te duiden, of louter de activiteit `netwerken.' Hier wordt nadrukkelijk
gepleit om het criminele netwerk louter op tevatten als de `biotoop' waarin informatie
over potentiële illegale activiteiten wordt uitgewisseld en de concrete criminele
samenwerking wordt voorbereid. Bovendien kunnen groeperingen zoals bijvoorbeeld
outlnw ~notorcyclegangs ofde maffia die, in tegenstelling tot de onderzochte groepen
die zich bezighielden met xtc-productie en -handel, wel blijven voortbestaan wanneer
kernleden worden aangehouden en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, wellicht
beter als gesloten deelverzamelingen van het criminele netwerk worden beschouwd.
In het empirische onderzoek naar xtc-productie en -handel zijn reeds de nodige
bevindingen gedaan met betrekking tot het functioneren van het criminele netwerk.
Er ligt echter nog een zeer interessant terrein open voor nader onderzoek.

Met de introductie van organisatieprincipes in de discussie over criminele
samenwerking, is duidelijk gemaakt dat de structuur van de criminele samenwerking
niet bepalend is voor de vraag of een specifiek crimineel bedrijfsproces kan worden
uitgevoerd. Hetzelfde bedrijfsproces kan door meer hiërarchisch als door meer ad-hoc
gestructureerde criminele groeperingen worden uitgevoerd.

De logistieke benadering van georganiseerde criminaliteit blijkt (wederom) een
een handzaam analysekader te bieden om de feitelijke uitvoering van criminele
bedrijfsprocessen te bestuderen. In de onderhavige studie is het onderscheid tussen
de goederenstroom, de informatiestroom en de geldstroom geïntroduceerd. Dit blijkt
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een meer omvattende analyse van het criminele bedrijfsproces mogelijk te maken,
terwijl tegelijkertijd de complexiteit van het logistieke model binnen de perken
wordt gehouden.

7.3. OPSPORING VAN XTC-PRODUCTIE EN
-HANDEL

In deze studie zijn complexe illegale activiteiten in de tweede plaats benaderd vanuit
het perspectief van de overheid. De centrale vraag daarbij was op welke wijze de
autoriteiten door middel van opsporingactiviteiten invloed kunnen uitoefenen vormen
van georganiseerde criminaliteit. Vervolgens is nagegaan welke van die mogelijkheden
door de Nederlandse overheid zijn gebruikt om de xtc-productie en -handel te
beteugelen.

Het uitgangspunt van het analysekader was dat de potentiële deelnemers aan
illegale activiteiten elkaar binnen het criminele netwerk `vinden.' Vervolgens voeren
zij concrete criminele bedrijfsprocessen uit. De overheid kan derhalve in theorie
enerzijds proberen aan te grijpen op het criminele netwerk en anderzijds op het
criminele bedrijfsproces.

De overheid kan het functioneren van het criminele netwerk slechts indirect door
middel van opsporingsactiviteiten beïnvloeden. De autoriteiten kunnen betrekkelijk
weinig doen aan de uitwisseling van informatie binnen dat netwerk, en ook niet
voorkomen dat nieuwe informatierelaties ontstaan. Door middel van opsporingsactivi-
teiten kan met name worden bewerkstelligd dat leden die sleutelposities in het
criminele netwerk innemen voor kortere of langere tijd aan het netwerk worden
onttrokken, door hen aan te houden en te vervolgen. In een democratische samenle-
ving is het echter niet realistisch te veronderstellen dat het criminele netwerk op enig
moment geheel kan worden `uitgeschakeld.' De leden van het netwerk kunnen immers
alleen worden vervolgd als zij daadwerkelijk deelnemen aan illegale activiteiten.
Bovendien kan met de beschikbare recherchecapaciteit nooit het hele criminele
netwerk gelijktijdig tot onderwerp van opsporingsonderzoek worden gemaakt Last
but not least keren de leden van het netwerk daarin na een detentieperiode over het
algemeen weer terug, zodat zij opnieuw beschikbaar zijn voor deelname aan illegale
activiteiten. De belangrijkste doelstelling van het opsporingsbeleid kan derhalve slechts
het beheersbaar houden van het criminele netwerk zijn. Voorkomen moet worden
dat sleutelpersonen in dat netwerk, ook in de bovenwereld, tot machtsfactoren van
betekenis uitgroeien.

De overheid kan de-r..e doelstelling eerst en vooral bereiken door middel van gericht
opsporingsonderzoek. De strafvorderlijke en strafrechtelijke kaders maken het mogelijk
specifieke illegale acti~riteiten op te sporen en te vervolgen. Bovendien heeft de overheid
organisatorische randvoorwaarden voor de opsporing gecreëerd in de vorm van
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opsporingsinstanties die over gekwalificeerd personeel beschikken, alsmede over de
nodige (technische) hulpmiddelen. Het gaat er dus enerzijds om die zodanig in te
zetten dat criminele bedrijfsprocessen effectief en efficiënt worden beëindigd, en
anderzijds op zo'n manier dat tevens een maximaal effect met betrekking tot het
criminele netwerk wordt bereikt.

In de onderhavige studie was de centrale vraag hoe de uitvoerders van complexe
illegale activiteiten reageren op intensivering van de opsporing. Dit betekende dat eerst
nader moest worden bezien op welke wijze de overheid de opsporingsinspanningen
kan opvoeren. In hoofdzaak zijn daartoe drie mogelijkheden onderscheiden. Om te
beginnen kunnen meer menskracht en middelen worden toebedeeld aan deopsporing
van een specifiek inisdaadprobleem. Het is denkbaar de beleidsmatige prioriteiten te
verschuiven, waardoor de reeds beschikbare capaciteit anders wordt benut, maar het
is ook mogelijk tot netto-uitbreidingen over te gaan. In de tweede plaats kunnen de
strafrechtelijke kaders worden verruimd, zodat onderdelen van criminele bedrijfs-
processen eenvoudiger kunnen worden beëindigd. Voorts kunnen, door verhoging
van de strafmaten, de risico's van deelname aan dat bedrijfsproces worden vergroot.
Ten derde kunnen de bestaande opsporingsmethoden en -technieken worden
bijgesteld. Aan het Wetboek van Strafvordering kunnen nieuwe bevoegdheden worden
toegevoegd, er kunnen nieuwe technische hulpmiddelen in gebruik worden genomen,
het rechercheproces kan worden geoptimaliseerd, en er kunnen nieuwe tactieken
worden ontwikkeld.

De Nederlandse overheid heeft, in het tijdvak van I 996 tot en met 2004, ten aanzien
van de bestrijdingvan xtc-productie en -handel uiteenlopende intensiveringsmaatrege-
len genomen. Deels vloeiden verbeteringen ook voort uit de algemene discussie over
de opsporing van de georganiseerde criminaliteit, die als uitvloeisel van de IRT-affaire
is gevoerd.

Om te beginnen is vanaf 1996 hogere prioriteit toegekend aan de bestrijding van
xtc-productie en -handel, om aldus meer menskracht en middelen toe te kennen aan
het onderwerp. Met namevanaf 2001 is een substantiële stijging zichtbaar in het aantal
uitgevoerde opsporingsonderzoeken. Parallel daaraan vonden personele uitbreidingen
plaats. In 1997 werd de USD opgericht en in 2001 de xtc-teams. Dat jaar waren er ook
personele uitbreidingen bij de douane, de KMAR en de USD. Fasegewijs zijn in het
onderzochte tijdvak ongeveer 150 fte extra beschikbaar gesteld voor de opsporing,
hetgeen voor Nederlandse begrippen zeer aanzienlijk is.

Het juridisch instrumentarium in relatie tot xtc-productie en -handel was in 1996
reeds voor een belangrijk deel voorhanden, en heeft in latere jaren nog slechts
marginale aanpassingen ondergaan. De veranderingen bleven beperkt tot de
toevoeging van nieuwe chemische verbindingen aan Lijst I van de Opiumwet. Bij
de vervolging van de xtc-producten en -handelaars stonden de Opiumwet en de
WVMC centraal, en daarnaast werd ook artikel 140 Sr. regelmatig ten laste gelegd.
Tevens is, met wisselend succes, gebruik gemaakt van andere wetgeving.
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De opsporingsmethoden en -technieken zijn, in vergelijking hiermee, wel op tal
van punten aangepast en verbeterd. De heimelijke opsporingsmethoden zijn in de Wet
op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden ( Wet BOB ), die in 2000 van kracht werd,
ingekaderd en genormeerd. In deze wet is ook de mogelijkheid van het opnemen van
vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel (OVC) gecreëerd.
Daarnaast is gewerkt aande brede invoering van de methode van financieel recherche-
ren. Door allerlei praktische problemen, zoals het gebrek aan specifieke deskundigheid
binnen de politie en tegenvallende opbrengsten van ontnemingsvorderingen, bleef
de impact van het financiële rechercheren in de onderzochte periode echter achter
bij de verwachtingen.

De invoering van de Wet BOB was een direct uitvloeisel van de parlementaire
enquête naar aanleiding van de IRT-affaire. In datzelfde kader werden ook maatregelen
getroffen om de aansturing en uitvoering van het rechercheproces te verbeteren, zowel
gezags- als beheersmatig. Als gevolg daarvan worden menskracht en middelen ten
behoeve van de opsporing thans efficiënter benut. Ook werden, onder andere door
het KTZ en de USD, enkele innovatieve tactische benaderingen voor het recherche-
onderzoek ontwikkeld.

Last but not least zijn technische ontwikkelingen van wezenlijk belang geweest voor
het opsporingsonderzoek. De opsporing heefr vooral van de razendsnelle ontwikkeling-
en in de informatie- en communicatietechnologie geprofiteerd. Daardoor werden de
toepassingsmogelijkheden van de dominante opsporingsbevoegdheden - onderzoek
van telecommunicatie en de (statische en dynamische) observatie - vanaf het
einde van de jaren negentig sterk vergroot. Als gevolg van de digitale revolutie namen
ook de mogelijkheden toe om allerlei uiteenlopende informatie sneller, gemakkelijker,
en vollediger te benutten. Daaraan voorafgaand heeft de USD reeds in de jaren
negentig een wezenlijke rol gespeeld, door (opsporings)informatie uit allerlei
bronnen met betrekking tot synthetische drugs, te bundelen en te analyseren.

Uit het onderhavige onderzoek kan worden geconcludeerd dat de beschikbare
kaders in het algemeen voldoende waren om criminele bedrijfsprocessen te beëindigen,
wanneer eenmaal een opsporingsonderzoek was gestart en de nodige menskracht
en middelen bijeen waren gebracht. In dat opzicht kan de stelling van Pino Arlacchi
dat elke criminele organisatie te verslaan is wanneer aan die voorwaarden wordt
voldaan, worden onderschreven. Als zich problemen voordeden lagen die vooral op
het organisatorische vlak: er kon bijvoorbeeld geen rechercheteam worden gevonden
dat voldoende menskracht en tijd ter beschikking had om resultaten te bereiken,
of er was sprake van onvolkomenheden in de informatie-uitwisseling.

Daar staat tegenover dat het xtc-netwerk de effecten van de opsporing lange tijd
heeft weten te incasseren. De organisatoren die in de jaren negentig al onderwerp
van opsporingsonderzoek waren geworden, namen doorgaans hun plaats in het xtc-
netwerk na enkele jaren detentie weer in. Daarop verzamelden zij weer nieuwe
hulpkrachten en dienstverleners om zich heen en begonnen opnieuw. Vanaf het
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einde van de jaren negentig zijn, niet in de laatste plaats vanwege de inzichten die
de USD inmiddels in het xtc-netwerk had, echter ook diverse sleutelpersonen tot
langdurige gevangenisstraffen veroordeeld. Het betrof belangrijke organisatoren
met vele contacten in het xtc-netwerk en dienstverleners die op grote schaal
illegale precursoren en legale grondstoffen aanleverden. Zij zitten thans nog vast of
bevinden zich in de laatste fase van hun detentie. Het is derhalve een interessante vraag
wat er zal gebeuren wanneer deze personen weer op vrije voeten komen: zullen
zij afscheid nemen van het criminele netwerk, of tenminste van de xtc-productie en
-handel, of zullen zij weer dezelfde activiteiten gaan ontplooien?

De bevindingen met betrekking tot het criminele netwerk hebben ook beleids-
matige implicaties. Dit concept, zoals het hier werd geïntroduceerd, speelt thans
geen expliciete rol in de beleidsmatige overwegingen, hoewel ervaren opsporingsfunc-
tionarissen doorgaans wel een impliciet beeld hebben van het criminele netwerk
in hun stad of regio. Er zijn tenminste twee redenen om het brede criminele netwerk
meer in de beleidsoverwegingen te gaan betrekken.

Allereerst is, zo blijkt overduidelijk uit deonderhavige studie, het criminele netwerk
betrekkelijk stabiel. De groei van het netwerk verloopt organisch, en doorgaans
via de reeds bekende leden. Als een crimineel netwerk dus eenmaal in kaart is gebracht
- zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau - kan ook betrekkelijk goed zicht
op criminaliteitsontwikkelingen worden gehouden. Dat geldt ook voor nieuwe
vormen van misdaad omdat daarbij doorgaans ook de reeds bekende leden van
het netwerk een belangrijke rol spelen.

Alleen al in de informatiesystemen van de politie, maar daarnaast ook in andere
bronnen, ligt in principe een grote hoeveelheid informatie besloten die kan worden
aangewend om, op verschillende niveaus, het criminele netwerk in kaart te brengen.
Bovendien beschikken ervaren rechercheurs, zoals al werd vermeld, op dit vlak vaak
over een enorme hoeveelheid tncit knowledqe die zij thans alleen binnen hun eigen
onderzoekswerkzaamheden benutten.

In de tweede plaats biedt inzicht in het criminele netwerk, wederom opverschillen-
de beleidsmatige niveaus, de mogelijkheid een gerichtere criminele politiek tevoeren.
In de context van een democratische samenleving is het, zoals al werd opgemerkt,
onmogelijk om een lokaal, regionaal ofnationaal crimineel netwerk volledig weg te
vagen. Daarvoor zouden draconische opsporingmaatregelen en bestraffingen nodig
zijn. De vraag is zelfs of dat uiteindelijk effectief is, aangezien de 'gaten' die in het
criminele netwerk worden geslagen ook vanuit het buitenland kunnen worden
opgevuld. Het criminele netwerk moet derhalve vooral beheersbaar worden gehouden.
Immers, organisatoren ofdienstverleners die langdurig hun gang kunnen gaan breiden
hun activiteiten in een aantal gevallen steeds verder uit, en ze kunnen ze bovendien
van steeds verdere afstand gaan aansturen. Het is dus vooral zaak om de spiltlguren
in bepaalde segmenten van het criminele netwerk tijdig te identificeren en hen
`klein te houden' zodat ze niet tot een substantiële machtsfactor kunnen uitgroeien.
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In de criminaliteitsbeeldanalyses die thans door de Nederlandse politie worden
vervaardigd wordt de positie van een organisator ofeen dienstverlener in het criminele
netwerk alleen impliciet meegewogen. Aan de hand van een gedegen inzicht in het
criminele netwerk zou dat echter veel gerichter kunnen gebeuren, als onderdeel van
een beleidsmatige strategie. In de meer algemene dreigingsanalyses worden thans
vooral individuele criminele fenomenen onderzocht en beoordeeld op de aard en
omvang van de problematiek, terwijl daarbij vaak dezelfde leden van het criminele
netwerk betrokken zijn. Onderzoek op het niveau van het criminele netwerk kan de
samenhang tussenverschillende misdaadproblemen, en de mogelijke aangrijpingspun-
ten voor beleid, veel beter inzichtelijk maken.

7.4. SLOTCONCLUSIE: DE INTERACTIE TUSSEN
CRIMINALITEIT EN OPSPORING

Tot slot wordt in deze paragraaf teruggekomen op de vraag hoe de uitvoerders van
complexe illegale activiteiten reageren op een ( intensivering van de) opsporingsinspan-
ningen van de overheid. Aan de hand van de criminologische theorievorming werd
daaromtrent in het besluit van hoofdstuk 1 een viertal hypothesen geformuleerd, die
navolgend in het licht van de bevindingen uit het empirische onderzoek zullen worden
geplaatst.

De eerste hypothese werd afgeleid uit de klassieke benadering van georganiseerde

criminele groeperingen als hechte, functioneel-hiërarchisch gestructureerde

organisaties. Daaruit volgde de aanname dat deze organisaties kunnen blijven

voortbestaan omdat ze zich voortdurend aan nieuwe opsporingsmethoden of

-technieken van de overheid aanpassen.
Op basis van het empirisch onderzoek moet deze hypothese worden verworpen:

de onderzochte criminele verbanden bleken hun werkwijze tijdens lopende criminele
bedrijfsprocessen niet ofnauwelijksaan te passen, zelfs wanneer zij harde aanwijzingen
kregen dat de politie actief bezig was met het verzamelen van bewijsmateriaal.
Ontwikkelingen in de toepassing van afschermingsmethoden vonden veeleer organisch
plaats, en waren de resultante van samenwerking tussen organisatoren. Bovendien
betekende de arrestatie van de belangrijkste leden van een crimineel samenwerkings-
verband, in de context van xtc-productie en -handel, ook het einde van de `organisatie':
deze keerde niet meer in dezelfde samenstelling terug.

De tweede hypothese vloeide voort uit de economische benadering van georgani-
seerde criminaliteit Hierin wordt verondersteld dat sprake is van een situatie waarin
tal van kleinere en grotere groepen bezig zijn met de uitvoering van illegale activiteiten.
De overheid moet in dat licht worden beschouwd als concurrent. Opsporingsactivitei-
ten zouden derhalve moeten leiden tot een s~{rvivn{ of the fittest, waarbij de groepen
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die zich het meest effectief afschermen overblijven en de criminele markt kunnen
monopoliseren.

Ook deze hypothese moet worden verworpen. Weliswaar bleek bij xtc-productie
en -handel inderdaad sprake van allerlei uiteenlopende groepen en groepjes die
kleinere ofgrotere onderdelen van het criminele bedrijfsproces beheersten. In de hele
onderzochte periode konden echter zowel groepen worden aangetroffen die zich
bijzonder goed afschermden, als groepen die dat bijzonder slecht deden. Van een
selectieproces is niets gebleken. Bovendien bleekeen aanhouding en vervolging slechts
een tijdelijke uitsluiting van deelname aan illegale activiteiten in te houden. Een
organisator verdween dan ook niet detinitief van het toneel, maar kon na enige tijd
weer andere hulpkrachten en dienstverleners om zich heen verzamelen, en nieuwe
criminele bedrijfsprocessen starten.

De derde hypothese werd ontleend aan de sociale netwerkbenadering van
georganiseerde misdaad. Deze stelt dat criminele samenwerkingsverbanden moeten
worden opgevat als netwerken van individuen, met weinig structuur, die op ad-hoc
basis samenwerken bij de uitvoering van criminele projecten. Dit sociale netwerk zou
het wegvallen van `schakels' ten gevolge van aanhoudingen en veroordelingen
gemakkelijk kunnen incasseren, waardoor de uitvoering van illegale activiteiten
voortgang kan blijven vinden.

Deze hypothese moet op het niveau van het criminele samenwerkingsverband
eveneens worden verworpen. De verbanden die betrokken waren bij xtc-productie
en -handel kenden in depraktijk allerlei uiteenlopende organisatiestructuren, variërend
van los-vast, tot en met bestendig en hiërarchisch. Desondanks bleken de samenwer-
kingsverbanden de aanhoudingen vervolging van belangrijke leden niet teoverleven.
Het incasseringsvermogen was in de praktijk derhalve beperkt.

Op het niveau van het criminele netwerk daarentegen, zoals dat begrip hier is
gedefinieerd, bleek deze hypothese wel te worden bevestigd. Uit het empirische
materiaal bleek duidelijk dat het xtc-netwerk in bredere zin de intensievere opsporings-
activiteiten van de overheid (lange tijd) goed heeft weten te incasseren. Dit was met
name een gevolg van de relatiefkorte effectieve celstraffen, waardoor de veroordeelde
leden van het netwerk al snel hun plaatsen weer konden innemen. Bovendien bleken
de bindingen in het xtc-netwerk bestendig.

De vierde en laatste hypothese werd gebaseerd op de uitkomsten van empirische
studies naar interventies op lokale drugsmarkten. Daaruit kwam naar voren dat de
overheid de intensieve aandacht voor specifieke criminaliteitsproblemen doorgaans
maar een beperkte periode volhoudt. Criminele samenwerkingsverbanden kunnen
dus in theorie meebewegen met de intensiteit van het beleid: wanneer de opsporings-
druk toeneemt kan het afschermingsniveau worden opgevoerd, en wanneer de
aandacht van de overheid weer verslapt kan deze weer worden verminderd. Deze
hvpothese kon niet worden getoetst, aangezien de intensiteit van de opsporing van
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xtc-productie en -handel in de onderzochte periode niet is verminderd maar
stapsgewijs steeds verder is opgevoerd.

Tot slot kan worden geconcludeerd dat afschermingsmethoden van criminele
samenwerkingsverbanden op onderdelen zeker zijn geëvolueerd, als gevolg van de
explosieve ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. Dit heeft
vooral gevolgen gehad voor de informatiestroom binnen criminele bedrijfsprocessen.
Op andere vlakken is daarentegen veel minder sprake geweest van innovaties in de
afscherming. Nieuwe afschermingsmethoden verspreiden zich echter zeker niet in
ijltempo door het criminele netwerk. Dat is, integendeel, veel meer een evolutionair
proces, waarbij trinl and error een grote rol speelt.

Deze studie heeft laten zien dat het criminele netwerk enerzijds en de daadwerkelij-
ke uitvoering van criminele bedrijfsprocessen anderzijds, analytisch nadrukkelijkvan
elkaar moeten worden onderscheiden. In het licht van decriminologische theorievor-
ming is dat een wezenlijke bevinding. De belangrijkste drie benaderingen van
georganiseerde misdaad, de economische benadering, de sociale netwerkbenadering,
en de functionalistische visie, hebben thans immers de ambitie het fenomeen van de
georganiseerde criminaliteit omvattend te beschrijven. De onderhavige studie maakt
duidelijk dat deze niet kan worden waargemaakt, echter zonder dat deze theorieën
in hun geheel moeten worden verworpen.

Deeconomische benadering van georganiseerde criminaliteit is en blijft uitermate

waardevol. Het idee dat criminele bedrijfsprocessen voor een belangrijk deel als een

gewoon bedrijfsproces kunnen worden opgevat, heeft nooit serieus ter discussie

gestaan en wordt ook hier nadrukkelijk onderschreven. De gedachte dat de productie

van en handel in illegale goederen tevens als een markt kan worden benaderd is echter

alleen in de kern adeyuaat. Natuurlijk komen criminele bedrijfsprocessen alleen tot
stand wanneer er sprake is van winstverwachtingen. Maar van transparantie en

keuzevrijheid, essentiële voorwaarden voor goed functionerende economische
markten, is daarentegen in de onderwereld geen sprake. Sterker nog: ook in de

bovenwereld is dat lang niet altijd het geval. Economen wuiven dit soort bezwaren

te gemakkelijk weg door ze slechts als marktimperfecties te beschouwen. Economisch-

sociologen wijzen naar mijn idee terecht op het belang van sociale netwerken voor

de totstandkoming van concrete economische activiteiten. Het theoretische en

empirische werk dat binnen die discipline wordt verricht is door criminologen nog

nauwelijks ontsloten. Binnen de kaders die hier zijn gefomuleerd kan dat onderzoek

echter tal van nieuwe ideeën en inzichten opleveren.

Ook de sociale netwerkbenadering blijft derhalve van essentieel belang voor de
bestudering van de georganiseerde misdaad. lleze moet echter wel worden ontdaan
van de pretentie dat ze geschikt is voor de bestudering van concrete criminele
samenwerking. Dat is niet het geval. Het losjes hanteren van het begrip `netwerk'
terwijl eigenlijk een organisatie ofeen samenwerkingsverband wordt bedoeld, zorgt
bij de bestudering van de georganiseerde criminaliteit voornamelijk voor verwarring.
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7. Algemeen besluit

Hierbij gaat derhalve een pleidooi voor een eenduidige hantering van het netwerk-

begrip, in de brede zin zoals die hier is geïntroduceerd. De sociale-netwerkbenadering
is, in relatie tot vormen van georganiseerde misdaad, echter uitermate geschikt om

de processen te bestuderen die ervoor zorgen dat het tot concrete criminele bedrijfs-

processen kan komen. In deze studie is uiteraard nog maar een begin gemaakt met

de beantwoording van de vraag hoe het criminele netwerk precies functioneert. Aan

de behandeling van andere vraagstukken - wat bepaalt bijvoorbeeld de omvang van

het criminele netwerk, onder welke omstandigheden kan het tloreren en groeien, welke
segmenten kunnen erbinnen worden onderscheiden, en belangrijker nog: wat zijn de

langere termijneffecten van pogingen tot verstoring van dit netwerk? - kon nog
helemaal geen aandacht worden besteed. Hier ligt dus nog een breed terrein voor

nadere studie braak.
Ten aanzien van de `klassieke' visie op georganiseerde criminaliteit, namelijk dat

deze vorm van misdaad moest worden beschouwd als het werkterrein van goed

georganiseerde en hiërarchisch gestructureerde maffias, kunnen twee bevindingen

worden gedaan.
Om te beginnen wordt in de criminologische literatuur al vanaf de jaren zeventig

van de vorige eeuw veel kritiek uitgeoefend op de functionalistische benadering van

georganiseerde criminaliteit, zoals die door ponald Cressey werd geïntroduceerd. Dat

commentaar is voor een belangrijk deel ook terecht: het feit dat niet alle criminele

groeperingen hecht en functioneel georganiseerd zijn staat buiten kijf. Echter, de

opvatting van sommige criminologen dat zulke groepen in het geheel niet zouden

bestaan is evenzeer bezijden de empirische werkelijkheid. Niet voor niets woedt

dan ook al jaren discussie over de vraag of de structuur van een groepering een

criterium is om te kunnen spreken van georganiseerde criminaliteit. Hier is naar mijn

idee voldoende aangetoond dat diediscussie zinloos is: de mix van co~rdinatiemecha-
nismen -beloning, prijs, vertrouwen, dwang - bepaalt de structuur van de samenwer-
king. En de verhouding waarin die mechanismen worden toegepast is in niet
onbelangrijke mate afhankelijk van de keuzes van de organisatoren van het bedrijfs-
proces. De structuur is echter niet bepalend voor de vraag ojeen specifieke illegale

activiteit kan worden uitgevoerd. Eens te meer is ook in de onderhavige studie gebleken

dat georganiseerde misdaad niet per definitie met een bepaalde organisatiestructuur

gepaard gaat.
In de tweede plaats moet de klassieke benadering van georganiseerde criminaliteit

mogelijk in een ander licht worden geplaatst. Cressey beschouwde de Italiaans-

Amerikaanse maffia immers alseen organisatie. Maar had hij die wellicht niet (meer)

moeten zien als een deelverzameling van het Amerikaanse criminele netwerk?

Een deelverzameling omdat uiteraard niet elk willekeurig lid van dat netwerk tot

de maftia kon worden gerekend. Het ging echter wel om een substantieel aantal

mafiosi, die logischerwijs niet allemaal tegelijkertijd tot onderwerp van opsporingson-

derzoek konden worden gemaakt. Wanneer de maffia dus in deze termen wordt
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opgevat wordt het incasseringsvermogen van zo'n constellatie opeens een stuk
begrijpelijker.

Kortom, hier wordt gepleit voor een integratie van de bestaande theorievorming,
op basis van een herformulering van het begrippenkader met betrekking tot de
georganiseerde misdaad,waarbij de economische-sociologie als bevoorrecht perspectief
wordt gehanteerd. Het antwoord op vraag hoe de georganiseerde misdaad kan worden
bestreden zal immers op het niveau van het criminele netwerk moeten worden
gevonden.
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BIJLAGE 1.
LIJST VAN GESPREKSPARTNERS

C. van den Elzen, Regionale Recherche, Politieregio Brabant Zuid-Oost.

C. van Hattem, Belastingdienst, Douane-zuid, voormalig analist Unit Synthetische

Drugs.

R. Heesters, IRC Zuid, voormalig teamleider Kernteam Zuid-Nederland.

L. van Lier, analist, Nationale Recherche Unit Zuid, voormalig werkzaam bij de

regionale recherche politieregio Limburg-Noord en de USD.

L. Mennens, Politieregio Limburg-Zuid, voormalig plaatsvervangend hoofd Kernteam

Zuid-Nederland.

J. Nouwens, Politieregio Brabant-Noord, voormalig medewerker ABRIO.

H. Pieters, Officier van Justitie, voormalig landelijk co~rdinerend officier van justitie.
USD.

P. Reijnders, Ambassaderaad Brussel, voormalig hoofd USD.

P. Simons, analist, Nationale Recherche Unit Zuid, voorheen USD.

NN 1, Organisator met betrekking tot xtc-productie en -handel, geïnterviewd in 2002.

NN2, Organisator met betrekking tot xtc-productie, geïnterviewd in 2003.

NN3. Hulpkrachtwertrouweling met betrekking tot xtc-productie, geïnterviewd in

2004.

NN4, Hulpkracht met betrekking tot xtc-productie, geïnterviewd in 2004.

Interentia 329



BIJLAGE 2.
OVERZICHT VAN ONDERZOCHTE

ZAAKDOSSIERS

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de zaken die ten behoeve van het
empirische onderzoek werden bestudeerd. In totaal betreft het 48 verschillende
opsporingsonderzoeken die, voornamelijk in de Zuid-Nederlandse politieregio's en
door het KTZ en de USD, tussen 1996 en 2004 werden uitgevoerd. Regelmatig was
sprake van opeenvolgende of samenhangende opsporingsonderzoeken. Die dossiers
worden als één casus beschreven. Het casusmateriaal wordt in deze bijlage zoveel
mogelijk in chronologische volgorde beschreven, met het jaar waarin het opsporings-
onderzoek werd gestart als uitgangspunt.

Casus 1

Dit onderzoek werd tussen 1996 en 1999 uitgevoerd door het Kernteam Zuid-
Nederland. Het criminele samenwerkingsverband hield zich zowel bezig met de
fabricage van synthetische drugs (xtc en amfetamine) als met de import van cocaïne.
In deze zaak stonden drie organisatoren centraal. Één van hen fungeerde eerst als
hulpkracht, maar begon tijdens het onderzoek ook zelfstandig illegale activiteiten op
touw te zetten. De beide anderen waren al langer actief, de één in West-Brabant en
de ander in Amsterdam. Reeds in 1996 werd onderzoek gedaan naar de import van
een partij van bijna 300 kilo cocaïne waarbij zij vermoedelijk betrokken waren. Bij die
gelegenheid kon de bewijsvoering echter niet sluitend worden gemaakt. Dit vormde
dan ook de reden om een vervolgonderzoek te starten. De organisatoren bleken zeer
voorzichtig, waardoor het niet eenvoudig was bewijsmateriaal te verzamelen.~'~

De derde organisator hield zich bezig met de fabricage van amfetamine en de
successievelijke smokkel daarvan naar met name Groot-Brittannië en naar Spanje.
Medio 1998 werd in Groot-Brittannië in totaa1235 kilo amfetamine onderschept, die
door deze afsplitsing waren geproduceerd en verhandeld. De Spaanse autoriteiten
hielden in dezelfde periode vier leden van de groep aan, in verband met de aflevering
van 53 kilo amfetamine. Ue groepering maakte gebruik van laboratoria die regelmatig
werden verplaatst. Twee productielokaties konden (achteraf) worden achterhaald.

nix Lic UN:A095?8, 23juli 2003, p. 7.
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Het criminele samenwerkingsverband rondom de Brabantse hoofdverdachte bleef
nauw samenwerken met de Amsterdamse broker. Die zorgde ten eerste voorcontacten
met afnemers in Groot-Brittannië. In juni 1999 werd bijvoorbeeld 98 kilo amfetamine
in Amsterdam afgeleverd, die vermoedelijk voor Engelse afnemers was bedoeld. Aan
de hand van gecodeerde `bestellingen' vermoedde het rechercheteam zelfs dat er in
een periode van iets meer dan een maand 1690 kilo amfetamine langs dezelfde lijn
was getransporteerd. Het harde bewijs daarvoor ontbrak echter. Medio 1998 werd
tevens een partij van 100.000 xtc-pillen afgeleverd aan een Engelsman, maar die kon
niet worden aangehouden. In juni 1998 werd een andere Engelsman wel gearresteerd
terwijl hij 19 kilo MDMA-tabletten (60.000 stuks) vervoerde.

In de tweede plaats onderhield de Amsterdamse organisator contacten met
Israëlische criminele samenwerkingsverbanden. Die groeperingen hielden zich bezig
met de overzeese export van xtc. Twee Israëlische `vertegenwoordigers' waren in
Nederland om de aankopen te regelen. Van december 1998 tot en met juni 1999
werden 14 xtc-zendingen in Duitsland, België, Israël en de Verenigde Staten
onderschept, die vermoedelijk door het Nederlandse criminele samenwerkingsverband

waren geleverd. In Nederland werden begin 1999 drie antieke bureaus aangetroffen

waarin zich 190.000 xtc-pillen bevonden.

Op de productie kon maar beperkt zicht worden gekregen. In oktober 1999 werd
een laboratorium gevonden waar zowel amfetamine als MDMA was geproduceerd.
Daarbij bleef het echter. De rechercheurs stelden echter wel contacten met diverse
andere zuidelijke xtc-producenten vast, die later onderwerp van opsporingsonderzoek
zouden worden.

De hoofdverdachten werden in oktober 1999 aangehouden. De Brabantse
organisator en de Amsterdamse brokerwerden in eerste aanleg tot negen, respectieve-
lijk twaalf jaar cel veroordeeld. Bij de `Amsterdamse' verdachte werd dit in hoger
beroep in 2003 teruggebracht tot negen jaar. Daarnaast werden, reeds ín 2002,
ontnemingsvorderingen voor een bedrag van 400.000 euro opgelegd.

Casus 2

Het opsporingsonderzoek in deze casus werd eveneens uitgevoerd door het KT"L en
liep van mei 1996 tot en met april 1999. De organisator was reeds vaker onderwerp
van opsporingsonderzoek geweest, maar tot op dat moment nooit veroordeeld. Het
onderzoek duurde relatief lang, enerzijds vanwege het feit dat de subjecten zich goed
afschermden, en anderzijds omdat door externe oorzaken vertraging werd opgelopen.
Om te beginnen groeide een zijlijn uit toteen zelfstandig opsporingonderzoek dat veel
tijd en aandacht vergde. Voorts werden twee belangrijke zakelijke contacten van de
hoofdverdachte in 1998 geliyuideerd. Als gevolg hiervan moest enige tijd nauw met
het rechercheteam dat deze moorden onderzocht worden samengewerkt, waardoor
het opsporingsonderzoek tijdelijk op een laag pitje kwam te staan.
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Het onderzoek tegen het criminele samenwerkingsverband was niet gemakkelijk
omdat de groepering zich goed afschermde. In de tweede helft van ] 998 kon echter

een doorbraak worden bereikt. De reden was dat de organisator zaken ging doen met
een nieuwe handelspartner, die ervan overtuigd was dat hij een methode had gevonden
om het aftappen van de telefoon onmogelijk te maken. Als gevolg daarvan gingen de
leden van het criminelesamenwerkingsverbandopenlijkervia detelefoon informatie
uitwisselen. In september 1998 kon daardoor een transport van 80 kilo hashisch
worden onderschept. Een maand later volgde de inbeslagname van ruim 72 kilo
cocaïne, en begin 1999 werd 19 kilo coeaïne aangetroffen. Hoewel het onderzoek zich
ook op synthetische drugs richtte, aangezien werd vermoed dat de organisator bij de
productie daarvan een belangrijke rol speelde, kon op dat vlak geen sluitend
bewijsmateriaal worden verkregen. Wel werden diverse contacten waargenomen met
één van de betrokkenen in casus 4. De hoofdverdachte in deze zaak werd in eerste
aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, en hij kreeg een boete van
500.000 gulden (227.000 euro) opgelegd.~'H

Casus 3

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de regionale recherchedienst van de regiopolitie
Brabant-Noord en liep van 1996 tot en met 1998. Het betrof een crimineel samenwer-
kingsverband dat bestond uit Brabanders en Noord-Limburgers.

De eerste majeure activiteit van deze groepering was de vervaardiging en de

verkoop van xtc en amfetamine. De groep kon aan kwalitatief goede amfetamine
komen, maar MDMA was een ander verhaal. Kennelijk bij gebrek aan een goede
laborant, bestonden de `xtc-pillen' die de groepering kon leveren op zijn best uit een
combinatie van amfetamine en MDEA. In een ander geval was er methyl-PEA in
verwerkt, een stof die chemisch gezien weliswaar lijkt op methamfetamine, maar
waarvan geen stimulerend effect uitgaat. Die verbinding viel ook niet onder de
Opiumwet. De groepering schroomde echter ook niet regelrechte neppillen, die niet
veel meer dan druivesuiker bevatten, te verhandelen.

Van augustus 1996 tot juni 1997 werd door het rechercheteam zicht gekregen op
een tiental leveringen van amfetamine en xtc. Rondom de `xtc' ontstonden, hetgeen
geen verbazing zal wekken, voortdurend problemen met de afnemers. De groepering
maakte gebruik van twee tabletteerinrichtingen, die respectievelijk in april en
in september 1997, werden opgerold. De laboratoria waar desynthese werd uitgevoerd
konden niet worden opgespoord.

De tweede belangrijke bedrijfsactiviteit betrof de smokkel van softdrugs, waarbij
de groepering optrad als dienstverlener voor andere criminele samenwerkingsverban-
den. In juni 1996 werd een transport van ruim 1250 kilo hashisch in Marokko

"'y "Lie L1N:AA7126, 12 septemher 2000.
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onderschept. De partij was eigendom van een Amsterdamse criminele groepering.
In januari 1997 werd een tweede hashtransport, met ruim 700 kilo, in Spanje
onderschept. De organisator en zijn twee `bedrijfsleiders' zouden elk in eerste aanleg
tot zeven jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.`'`'o

Casus 4

Deze casus omvat twee opeenvolgende opsporingsonderzoeken. Het eerste onderzoek
werd in 1996 gestart door de districtsrecherche Eemland-Zuid van de politieregio
Gooi- en Vechtstreek. Het vervolgonderzoek werd in 1998 door de USD uitgevoerd,
in samenwerking met andere politieregio's.

De aanleiding voor het eerste onderzoek was een Frans rechtshulpverzoek vanwege
de aanhouding van een cocaïnesmokkelaar. Daarbij was de vermoedelijke Nederlandse
leverancier in beeld gekomen. A1 snel bleek dat hij ook betrokken was bij de smokkel
van xtc naar Italië. Bovendien was hij op dat moment, althans op papier, mededirec-
teur van een handelsfirma in chemicaliën. Al gauw richtte de aandacht zich daarop,
aangezien tal van gereputeerde leden uit het xtc-netwerk klant van dit bedrijf bleken
te zijn. Zoals vermeld was de oorspronkelijke hoofdverdachte slechts in naam
zaaksvoerder. Het eigenlijke werk ter plaatse werd door een andere persoon gedaan.
De beide compagnons kregen daarover na verloop van tijd onenigheid, waarna de
laatstgenoemde een nieuwe firma oprichte.

Inmiddels was de districtsrecherche Eemland-Zuid tot de conclusie gekomen dat
het opsporingsonderzoek te grootschalig werd voor het team. Daarom werd assistentie
van de USD ingeroepen. Die startte medio 1998 met een vervolgonderzoek, dat zich
richtte op het nieuwe bedrijf. Ter plaatse bleek men op grote schaal in chemicaliën

te handelen, en ook tabletteermachines te leveren en te onderhouden. Bovendien werd
geëxperimenteerd met chetnische verbindingen die niet onder de Opiumwet vielen.
De drie zaaksvoerders van de firma in kwestie werden in januari 1999 aangehouden.
Zij werden eerste aanleg veroordeeld tot respectievelijk 4,5 jaar, 3 jaar en 2 jaar cel.

Casus 5

Casus 5 omvat eveneens twee opsporingsonderzoeken. Het eerste project werd van
1995 tot en met 1997 uitgevoerd door de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Het richtte
zich op een groepering die zich op grote schaal bezighield met de handel in verdovende
middelen. Deze bleek zich tevens bezig te houden met het doorverhandelen van BI~4K.
Tijdens een deelonderzoek naar die activiteiten werden Nederlandse importeurs van
deze grondstof aangehouden. Daarop startte het Precursorenteam van de USD in 1997
een nader onderzoek naar de herkomst van deze grondstof en de wijze waarop deze

Brabants Dagblad, Ook zeven jnar ce1 roor `lei~3er' in Sojnznnk, 13 novetnber 1998.
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in Nederland was ingevoerd. Deze zaak was met name van belang omdat er nog meer
afnemers bleken te zijn, waarvan een aantal korte tijd later ook een cruciale rol in de
xtc-productie en -handel zouden blijken te spelen.

De leverancier van de BMK was een Chinees, die via een Nederlandse tussenper-
soon die enige tijd voor zaken in Peking had verbleven, in contact was gekomen met
een criminele organisator, eveneens een Nederlander. Tijdens het Rotterdamse
onderzoek werden zeven containerzendingen vastgesteld waarmee tenminste 12.000
liter BMK was ingevoerd. Deze werden vanuit China naar een Nederlands bedrijf
gestuurd dat als papieren ontvanger optrad. Als deklading werd pindaolie gebruikt.
De BMK werd in Nederland per vat van 200 liter verkocht, à 100.000 gulden
(45.500 euro).

De afnemers van de BMK waren diverse criminele groeperingen, die degrondstof-
fen deels weer doorverkochten aan anderen. Die afnemers zouden later bijvoorbeeld
een rol spelen in casus 1, casus 14 en casus 16. De Rotterdamse organisator was een
belangrijke afnemer. Nadat hij in I996 was aangehouden moesten de importeurs
derhalve op zoek naar andere kopers, die onder meer in het Brabantse werden
gevonden. In januari 1997 kwam ook daaraan een eind, met de onderschepping van
de zevende container, waarin zich 3.000 liter BMK bevond. Dit leidde totaanhouding
van de groep die de import verzorgde.

Het vervolgonderzoek van de USD maakte met name inzichtelijk hoe de containers
met BMK in Nederland waren ingevoerd. Hoewel ook een gerechtelijk vooronderzoek
werd gevorderd tegen de Chinese leverancier kon die niet worden aangehouden. Hij
liet zich in Nederland niet meer zien.

Casus 6

Het onderzoek in deze casus werd uitgevoerd door de divisie regionale recherche van
de politieregio Limburg-Zuid en liep van 1999 tot en met 2001.h`' Het betrof een
crimineel samenwerkingsverband dat zich, zowel in Nederland als in België, bezighield
met de fabricage van xtc, alsmede met de smokkel van synthetische drugs, onder meer
naar Oost-Europa.

Otn te beginnen werd onderzoek gedaan naar een aantal transporten van xtc naar
Kroatië. Hiervoor bleken in Kroatië koeriers te worden geronseld die bereid waren
met hun eigen auto de pillen in Nederland op te halen. Deze werden verborgen in een
reservewiel. Begin 1999 konden diverse personen worden aangehouden die bij deze
smokkel betrokken waren, waaronder een vertrouwde hulpkracht.

Een anderdeel van het onderzoek had betrekking op transporten van chemicaliën,
die in de loop van 2000 plaatsvonden. Om te beginnen bleken grondstoffen in België
te worden aangekocht bij een groothandelaar. Daarnaast werden ook chemicaliën in

6`'' Zie voor een uitgebreidere beschrij~~ing van deze zaak: b1. den Boer en A. Spapens eds. (2002).
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Nederland betrokken, van een malafide handelaar in West-Nederland. Diverse
transporten konden worden geobserveerd en gevolgd. Het duurde echter enige tijd
voordat duidelijk werd waar de laboratoriumlokatie zichbevond. Die werd uiteindelijk
in België ontdekt, maar toen de politie aldaar binnentrad bleek de opstelling reeds te
zijn verwijderd. Eind 2000 bleek dat het criminele samenwerkingsverband een nieuw
laboratorium had ingericht, ditmaal in Friesland. Deze productieplaats kon al snel
worden gevonden, waarbij de laboranten, die ook België actiefwaren geweest, werden
aangehouden. Begin 2001 werd, in een gezamenlijke operatie van de Nederlandse en
Belgische politie, overgegaan tot aanhouding van de hoofdverdachten.

Casus 7

Dit opsporingsonderzoek werd uitgevoerd door de regionale Recherche Limburg-
Noord in de periode 1999-2000, voortbouwend op een onderzoek van de Duitse politie
(afgesloten in 1998).~'~ De activiteiten van de hoofdverdachte bestreken tenminste de
periode van 1995-2000.

Deze zaak nam een aanvang nadat in Duitsland een crimineel samenwerkingsver-
band was opgerold dat nauwe banden had met één van de organisatoren. Deze
groepering bleek uiteenlopende soorten verdovende middelen af te nemen van de
Nederlandse organisator. Het dossier werd door de Duitse politie aan Nederland
overgemaakt, met het impliciete doel dat er nader opsporingsonderzoek naar de
leverancier zou worden gedaan.

Dit onderzoek werd vanwege personeelsgebrek pas in 1999 gestart. De organisator

bleek inmiddels alweer nieuwe activiteiten te hebben ontplooid. Hij hield zich nog
altijd bezig met de handel in uiteenlopende verdovende middelen. De illegale
activiteiten waren echter aanzienlijk breder dan alleen synthetische drugs. Tijdens het
opsporingsonderzoek werden deelonderzoeken gedaan naar onder andere de diefstal
en de heling van een lading Viagra, de diefstal van een vrachtwagenlading whisky en
de diefstal van een motorboot met trailer. Aan het eindevan het opsporingsonderzoek
was bovendien sprake van de aankoop van een bordeel, waarvoor Poolse vrouwen
-r.ouden worden geronseld. Hierover werd maandenlang onderhandeld. De overeen-

komst ging vanwege de aanhouding van de verdachten uiteindelijk niet door.

Casus 8

Het onderzoek in deze casus werd in 1999 en 2000 uitgevoerd door de regionale
recherchedienst van de regiopolitie Brabant-Noord. De betrokken groepering hield
zich bezig met de fabricage en afzet van xtc.

"~ Dit onderzoek wordt eveneens uitgchreíder beschreven in M. den Boer en A. Spapens eds. (?002).
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Tijdens de looptijd van het opsporingsonderzoek werd door het criminele
samenwerkingsverband op drie lokaties MDMA geproduceerd. Dit gebeurde door
middel van de koude methode, waarbij het syntheseproces in diepvriezers wordt
uitgevoerd. Het syntheselaboratorium bevond zich in eerste instantie in Baarle-Nassau.
Ue tablettering vond elders plaats. In november 1999 werd de eerste productielokatie
verlaten. Een dag later bouwde men het laboratorium weer op in een bedrijfshal in
Den Bosch. Deze tweede productielokatie werd echter al na enkele weken bij toeval
ontdekt door de verhuurder. Die eiste daarop dat de spullen onmiddellijk wordt
verwijderd. Dat gebeurde ook, maar daardoor was de producent echter gedwongen
om snel een nieuwe plek te vinden, om afspraken omtrent leveringen van xtc te kunnen
nakomen. Kennelijk bij gebrek aan alternatieven huurde hij op zijn eigen naam een
loodsvan eenbonafide verhuurder. Medio december werd aldaar een aanvang gemaakt
met de inrichting van het lab. De politie trad daar binnen toen het laboratorium
operationeel was.

Het criminele samenwerkingsverband hield zich ookbezig met de leveringvan xtc-
pillen aan afnemers in Groot-Brittannië. Enerzijds werden de tabletten verkocht via
een andere organisator, die de PMK leverde, en anderzijds beschikte de organisator
of eigen afzetkanalen.

Casus 9

Deze casus bestaat uit twee opsporingsonderzoeken Het hoofdonderzoek werd
uitgevoerd door de regionale recherche van de politie Brabant-Noord en liep van mei
1999 tot en met januari 2001. Het tweede onderzoek werd door de regiopolitie
Midden- en West-Brabant gedaan, en hadbetrekking op de ontmanteling van een xtc-
laboratorium in Tilburg. Het hoofdonderzoek betrof twee aan elkaar gelieerde
criminele samenwerkingsverbanden, die waren samengesteld uit Brabanders en
Limburgers. De samenhang kwam het eerst naar voren door hun betrokkenheid bij
een xtc-laboratorium dat in Overijssel werd opgerold.

Een belangrijke figuur in het onderzoek was een laborant die voor diverse
organisatoren werkte. Eerst was hij actief voor een Tilburgse misdaadondernemer,
die één van de hoofdverdachten was in het onderzoek van de recherche Brabant-
Noord. Enige tijd later ging hij echter voor een andere organisator werken. Tussen
deze twee personen ontstond ruzie, waarschijnlijk als gevolg van nog openstaande
schulden, die culmineerden in een kortstondige ontvoering. Als gevolg van het
onderzoek in deze zaak, dat werd uitgevoerd door de regiopolitie Midden- en West-
Brabant, werd echter het xtc-laboratorium gevonden. Vanwege de perikelen die
daardoor ontstonden kon korte tijd later ook de laborant worden gearresteerd, alsmede
de Tilburgse organisator.

Ten tijde van het Overijsselse laboratorium werkte de voornoemde organisator
nauw samen met een `lokale generalist' die in de regio Brabant-Noord woonachtig
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was. Die was dan ook de tweede centrale verdachte in het hoofdonderzoek. Deze
organisator hield zich bezig met uiteenlopende vormen van criminaliteit. Hij was niet
alleen doende met de handel in synthetische drugs, maar runde ook hennepkwekerijen
en handelde in gestolen auto's. Hij was ook al onderwerp geweest van een fraude-
onderzoek, waarbij onder meer aankopen met vals geld waren verricht. Het opspo-
ringsdossier omvatte dan ook tientallen grotere en kleinere feiten. Het bewijsmateriaal
tegen deze verdachte kon onder meer worden verzameld door middel van een
pseudokoop waarbij 25.000 xtc-pillen konden worden aangeschaft.

Casus ] 0

Deze casus had betrekking op twee bedrijven die al vanaf het midden van de jaren
negentig tabletteermachines, legale chemicaliën en logostempels aan een groot aantal
xtc-producenten leverden. De belangrijkste leverancier werd onderwerp van vier
opeenvolgende opsporingsonderzoeken.

Het eerste deelonderzoek werd in 1999 gestart door de USD. De aanleiding was
het feit dat in een aantal jaren tijd reeds in een tiental opsporingsonderzoeken de
namen van de beide firma's waren opgedoken. In een aantal gevallen waren de
zaaksvoerders als getuige gehoord. Voor beide bedrijven had dit, en overigens ook
eerdere controles, geen strafrechtelijke gevolgen gehad. In april 2000 werd, naar
aanleiding van de vermoedelijke betrokkenheid van de bedrijven bij uiteenlopende
xtc-laboratoria de administratie door de USD in beslag genomen en werden tevens
vier verdachten aangehouden. Het ene bedrijf, dat zich met name bezighield met het
maken van logostempels, hield de leveringen aan de leden van het xtc-netwerk daarna
voor gezien. De andere zaaksvoerder bleek echter een stuk hardleerser.

Kort na zijn vrijlating dook hij alweer op in casus 9 in verband met leveringen
van grondstoffen voor het tabletteren van xtc-pillen (magnesiumstearaat en
microcellulose). Hij had daarvoor een schijntlrma moeten oprichten, aangezien
bonafide leveranciers niet langer zaken met hem wilden doen.

In 2000 en 2001 was door Europol een vergelijking gemaakt van de apparatuur

die in ontmantelde xtc-laboratoria (drukvaten, destillatiemateriaal en verwarmings-

materiaal) werd gevonden. In negen laboratoria werden zowel legale als illegale
productiemiddelen aangetroffen die mogelijk aflcomstig waren uit één en dezelfde

bron. De USD ging met deze informatie verder aan de slag, en vond in de beschikbare
bronnen nog vier laboratoria waarin materiaal was aangetroffen van dezelfde

leverancier. De USD startte daarop een nader onder-r.oek waarin om te beginnen alle

dossiers bijeen werden gebracht terzake die laboratoria, en alle in beslag genomen

hardwaredie nog getraceerd kon worden. Wederom wees deze infonnatie nadrukkelijk

in de richting van de zaaksvoerder van het voornoemde bedrijf. Bovendien was

duidelijk geworden dat hij zich inmiddels ook was gaan bezighouden met de
vervaardiging van speciale laboratoriumapparatuur, in casu reactievaten. Deze vaten
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waren bovendien van uitstekende kwaliteit, en ze doken dan ook in vele xtc-laboratoria
op.

In september 2002 werd derhalve een nader tactisch onderzoek gestart, dat vooral
tot doel had vast te stellen waar op dat moment de bedrijfsactiviteiten plaatsvonden
en met name waar de reactievaten werden geproduceerd. Al na enkele weken werd
die lokatie vastgesteld en eind 2002 deed de politie daar een invaL Ter plaatse werden
een grote hoeveelheid laboratoriumapparatuur, chemicaliën, en ook in aanbouw zijnde
reactievaten aangetroffen. De fac:ilitator, zijn compagnon en een hulpkracht die de
reactievaten maakte, werden aangehouden.

Casus 11

Het onderzoek in deze casus werd in 2000 door de USD uitgevoerd. Het richtte zich
op een klein bedrijf dat handelde in technische gassen. De hoofdverdachte werkte
goeddeels alleen. Deze firma kwam al sinds het midden van de jaren negentig in
opspsporingsonderzoeken naar voren. Vanaf omstreeks 1998 kocht de zaaksvoerder
bij reguliere groothandelaars op steeds grotere schaal chemicaliën in, die konden
worden gebruiktvoor de vervaardiging van synthetische drugs. Dit leidde tot een aantal
bezoeken door de ECll, maar er werden telkens slechts kleine boetes, in de orde van
enkele duizenden euro's, opgelegd. Eind jaren negentig begon het bedrijf ook allerlei
andere chemicaliën en glaswerk te verhandelen.

In november en december 2000 werd een kortstondig tactisch onderzoekverricht.
In slechts enkele dagen tijd werden middels camera-observatie en telefoontaps meer
dan tien `goede bekenden' uit het xtc-netwerk gezien ofgehoord, terwijl zij het bedrijf
bezochten of belden met de zaaksvoerder. Nader onderzoek wees uit dat de firma op
basis van contante betaling goederen leverde aan afnemers die valse personalia
opgaven, namen van gefingeerde bedrijven, ofvan bestaande firma's die niets van de
bestellingen afwisten. Daarnaast werden bestellingen afgeschermd met behulp van een
Duitse schijnfirma. Dat bleek nodig omdat een deel van de reguliere chemiebranche
in Nederland niet langer zaken met het bedrijf wenste te doen. De hoofdverdachte
werd in eerste aanleg veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en diverse geldboetes.
Daarnaast werden fiscale naheffingen opgelegd voor een bedrag van 900.000 gulden
(409.000 euro).~`''

Casus 12

In deze casus ging het om een opsporingsonderzoek dat werd uitgevoerd door het
KTZ. Het startte in april 2000 naar aanleiding van een Israëlisch rechtshulpverzoek.
Het ging om een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighield met de smokkel

b~' Unit Synthetische Drugs, Jaarverslag 2000 en [Jnit Synthetische Drugs, laarverslag 2001.
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van cocaïne en xtc naar Israël, via Nederland, en voorts met de export van xtc naar
de Verenigde Staten. Een persoon die eerder in casus 1 had opgetreden als Nederlandse
zaakgelastigde voor een Israëlisch crimineel samenwerkingsverband, was thans in de
Verenigde Staten actief inet de handel in xtc. In zijn plaats zorgde nu een familielid
voor aankoop van de pillen in Nederland. De Israëlische groepering had bovendien
een viertal personen in een flat in Amsterdam geïnstalleerd, die de koeriers begeleidden
die de xtc-pillen vervoerden. Ook stuurden zij xtc met postpakketten naar de
Verenigde Staten. Tenminste één koerier werd daarbij onderschept en ook twee
zendingen postpakketten.

In het voorjaar van 2000 werden 100.000 xtc-pillen afgeleverd bij de Amsterdamse
flat, door een lid van een Brabantse groep. De politie verrichtte daarop een doorzoe-
kingen hield vier personen aan, waaronder degene die de aankopen had geregeld. Ook
werden de pillen en een bedrag van 180.000 dollar gevonden. Dat geld was juist
overgebracht door een koerier die vanuit de VS naar Nederland was gevlogen. Kort
na de aanhoudingen arriveerde uít Israël weer een ander familielid die orde op zaken
moest stellen. Er was nog een forse hoeveelheid (enkele honderdduizenden) xtc-pillen
besteld, en die waren inmiddels ook vervaardigd. De producenten wilden dan ook dat
die partij alsnog afgenomen werd. Hierover werd een aantal weken onderhandeld,
maar het kwam niet tot een geslaagde transactie. De `puinruimer' vertrok daarop weer
naar Israël.

Tijdens het onderzoek werd ook de laboratoriumlokatie in het Brabantse gevonden.
Bij één gelegenheid huurden de organisator en de laborant een busje, waarmee zij op
verschillende plaatsen goederen ophaalden en vervolgens direct naar het laboratorium
reden. Die dag werden zij echter gevolgd door het observatieteam. De laborant was
een oude bekende: hij bleek 1992 ook al te zijn aangehouden terzake xtc-productie,
en dat zou hem korte tijd later nogmaals overkomen.

Casus 13

Het onderzoek in deze casus werd uitgevoerd door de Divisie Regionale Recherche
van de politieregio Limburg-Zuid. Het project startte in juli 2001, en werd afgesloten
in januari 2003. In dit criminele samenwerkingsverband was sprake van twee
organisatoren, die op voet van gelijkheid samenwerkten. Een derde spilfiguurverbleef
in Spanje. De groepering in kwestie viel vooral op door de uitstekende afschermings-
methoden: via de telefoon werd bijvoorbeeld volstrekt geen inhoudelijke informatie
uitgewisseld. Dit gebeurde louter tijdenspersoonlijke ontmoetingen op vaste lokaties.
De groepering bleek met name in Zuid-Limburg en het grensgebied van Belgisch-
Limburg woonachtig en actief, en richtte zich vooral op de productie van xtc. Tijdens
het onderzoek werden twee laboratoria gevonden. Één daarvan kwam al in 2001 in
beeld. In november 2002 werd een tweede laboratorium gevonden, dat in werking was
toen de politie binnentrad. De laborant en zijn hulpje konden bij die gelegenheid

340 Intersentia



Bijlage 2. Overzicht van onderzochte zaakdossiers

worden aangehouden. Tijdens het onderzoek kwamen ook verschillende lokaties in
beeld waar chemicaliën en ander materiaal waren opgeslagen. Ook daar werden
vervolgens invallen gedaan. In de loop van 2002 werd duidelijk dat het criminele
samenwerkingsverband bezig was met pogingen zelf PMK uit China te importeren.
Een man van Chinese afkomst, die woonachtig was in België, werd daarvoor als
tussenpersoon naar Hong Kong afgevaardigd. Daadwerkelijke leveringen konden
echter niet worden vastgesteld.

De groepering hield zich tevens bezig met de smokkel van verdovende middelen
naar Spanje, zij het op relatiefbescheiden schaal. Medio 2002 werden twee transporten
onderschept in Frankrijk respectievelijk Spanje. De beoogde ontvanger van deze
zendingen was degene die in Spanje verbleef. Hij werd er tevens van verdacht
betrokken te zijn geweest bij het witwassen van geld voor het Limburse criminele
samenwerkingsverband. De Nederlandse hoofdverdachten werden in januari 2003
aangehouden.

Casus 14

Deze casus bestaat uit twee opsporingsonderzoeken. Het eerste, en in dit verband
belangrijkste onderzoek, werd in 2001 en 2002 door het KTZ uitgevoerd. Het
belangrijkste doelwit van het onderzoek was een Brabants crimineel samenwerkings-
verband, dat er al jaren van werd verdacht een hoofdrol te spelen in de xtc-productie
en -handel in Zuid-Nederland. De naam van de belangrijkste organisator dook in
vrijwel alleZuid-Nederlandse opsporingsonderzoeken met betrekking tot synthetische
drugs op. Daarnaast liep een opsporingsonderzoek in de politieregio Amsterdam-
Amstelland. Dit project richtte zich op een Israëlische groepering diextc naar overzeese
bestemmingen exporteerde.

[n de beide opsporingsonderzoeken stonden grootschalige xtc-transporten
centraaL [n het Brabantse onderzoek ging het om 1 miljoen xtc-pillen die naar Zuid-
Amerika getransporteerd hadden moeten worden, als betaling voor een partij cocaïne.
Het Amsterdamse onderzoek had betrekking op een levering van 1,6 miljoen tabletten,
die vermoedelijkAustralië als eindbestemminghadden. Beide partijen waren afkomstig
uit één en hetzelfde laboratorium, dat in mei 2001 was opgerold.

Tijdens het Amsterdamse onderzoek werd omstreeks oktober 2001 duidelijk dat
twee personen uit Israël waren afgevaardigd om in Nederland de levering van een partij
xtc-pillen te gaan regelen. Dit transport, en de betaling ervan, werden in enkele weken
geregeld. Eind november nam een Nederlandse koerier de partij van 1,6 miljoen pillen
in ontvangst en reed ermee naar het Duitse Lubeck. Daar zouden de xtc-pillen worden
overgenomen door twee vertegenwoordigers van de Israëlische groepering, die voor
het verdere transport zouden gaan zorgen. De drie verdachten werden door de Duitse
politie aangehouden. De tabletten bleken te zijn geleverd door degroepering rondom
de Brabantse organisator.
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Deze groepering was in dezelfde periode bezig met onderhandelingen over de
importvan enkele duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika. Deze leken lang op niets
uit te lopen omdat de financiering van die partij niet rond leek te komen. Uiteindelijk
werd echter overeengekomen de partij cocaïne met xtc te betalen. De pillen, l miljoen
stuks, zouden worden verborgen in een zeiljacht. De cocaïne zou op dezelfde manier
retour moeten komen. De voorbereiding van dit transport kon door het rechercheteam
worden gevolgd. In het jacht moesten onder meer verborgen ruimten worden
aangebracht, om dextc-tabletten in te kunnen opbergen. Toen de partij naar het schip
was overgebracht greep de politie in.

Degene die in de Amsterdamse zaak het transport van de xtc-pillen had georgani-
seerd werd in hoger beroep tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.~'-~ De hoofdver-
dachte uit onderzoek van het KTZ werd begin februari 2006 in hoger beroep
veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar en acht maanden, één van de hoogste
straffen die in Nederland ooit is opgelegd voor de handel in verdovende middelen.
Een opmerkelijke ovenveging van het hof was dat de verdachte de `reputatie van
Nederland als narcostaat' had bevestigd.~';

Casus 15

Deze casus betreft twee opeenvolgende opsporingsonderzoeken, die in 2001 en 2002
door de districtsrecherche Kerkrade, van politieregio Limburg-Zuid, werden verricht.
Het eerste onderzoek had betrekking op een persoon die op regelmatige basis
verdovende middelen vervoerde naar Duitsland en Oostenrijk. Het tweede onderzoek
richtte zich, naar aanleiding van informatie die uit het buitenland werd ontvangen,
op de leverancier en de afnemers van de verdovende middelen. De Nederlandse
organisator, een `kleine zelfstandige', bleek ook een klein xtc-laboratorium te hebben,
waarin hij zelf als laborant optrad. Dit lab stond in de garage bij zijn woonhuis. Hij
had kennelijk een goede reputatie in het criminele netwerk. In casus 9 werd hij
bijvoorbeeld ingeschakeld als bemiddelaar bij een conflict.

De afnemer van de verdovende middelen, niet alleen xtc, maar ook andere drugs,
waseen Oostenrijker. De Nederlandse organisator was alsvanafhet begin van de jaren
negentig betrokken bij de handel in verdovende middelen. Hij had vanaf 1993 in totaal
zes jaar in de gevangenis doorgebracht, zowel in Nederland, België als Oostenrijk. In
2000 begon hij, na te zijn vrijgekomen, met drugsleveringen aan een Oostenrijkse
afnemer die tijdens zijn detentie in dat land had ontmoet. De transporten werden door
een Nederlandse koerier verzorgd en, nadat die was aangehouden, door een Duitser.
Het criminele bedrijfsproces werd maar in beperkte mate afgeschermd en kon

"-' LJN:AOi125, 1 i decentber 200i.
"- Brabants Dagblad, Tcrrori;me is in, drugsznken :ijn uit, 9 februari 2006.
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eenvoudig in kaart worden gebracht. Ook over de geldstroom werd relatief veel
informatie verkregen. De hoofdverdachte is inmiddels overleden (natuurlijke dood).

Casus 16

Deze casus omvat vier samenhangende zaakdossiers. Drie onderzoeken werden in 2001
en 2002 uitgevoerd door het KTZ. Het vierde opsporingsonderzoek werd uitgevoerd
door de regiopolitie Midden- en West-Brabant. Het dossier daarvan is niet inhoudelijk
bestudeerd.

Het eerste onderzoek had betrekking op de smokkel van xtc-pillen van Nederland
naar de Verenigde Staten, Spanje en Australië. De leden van het criminele samenwer-
kingsverband waren Israëli's en Nederlanders van joodse afkomst. Enkelen van hen
speelden ook al een rol in casus 1 en casus 12. Deze groepering opereerde deels vanuit
Amsterdam en deels vanuit Spanje. Tijdens dit onderzoek konden uiteenlopende
smokkelzendingen in beeld worden gebracht. De xtc-pillen werden met koeriers en
in postpakketten verzonden, maarook in geprepareerde goederen als schilderijlijsten
en antieke meubelen. In juli 2001 werd in de Verenigde Staten een koerier aangehou-
den met 41.000 xtc-tabletten, die door de bewuste groepering geleverd bleken te zijn.
In dezelfde periode werd een Nederlander aangehouden die met 50.000 xtc-tabletten
in de auto naar Spanje onderweg was. Medio 2001 werden in verschillende pakketten
met schilderijlijsten bijna ]00.000 pillen onderschept. Toen duidelijk werd dat het
criminele samenwerkingsverband bezig was met de voorbereiding van nieuwe
grootschalige transporten, waarbij de xtc-tabletten onder andere in antieke meubels
verstopt zouden worden, greep de politie in. Tijdens diverse doorzoekingen in een
loods van de hoofdverdachte, en bij het bedrijfwaar de meubels en schilderijlijsten
waren geprepareerd, trof de politie in totaal 320.000 xtc-pillen aan.

Naar aanleiding hiervan werden twee vervolgonderzoeken gestart. Het onderzoek
van het KTZ richtte zich op een tweede Israëlische groepering, die contacten
onderhield met de groep die reeds was aangehouden. Een onderzoek van de
regiopolitie Midden- en West-Brabant had de producent van de xtc-pillen als doelwit.
Deze was overigens ook reeds in casus 1 en casus 4 nadrukkelijk in beeld gekomen.
Het onderzoek leidde in november 2001 tot de onderschepping van 124.000 xtc-
tabletten, in Antwerpen. Het is niet duidelijk geworden wat de eindbestemtning van
de partij was. Het onderzoek in Midden- en West-Brabant resulteerde enige tijd later
in de aanhouding van een Brabantse groepering die de xtc had geproduceerd en aan
beide groepen geleverd.

Tijdens de voorgaande onderzoeken was tevens duidelijk geworden dat de
smokkeltransporten deels werden georganiseerd door Israëli's die zich in het Spaanse
Marbella hadden gevestigd. Deze groep was onderwerp geworden van een Spaans
onderzoek, waarin allerlei aanwijzingen naar boven kwamen die verwezen naar
personen die in Nederland betrokken waren bij smokkelzendingen. Daarop werd,
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wederom door het KTZ, ook een nader onderzoek in Nederland gestart. Daaruit bleek
dat de Israëli's die Spanje als basis hadden louter nog kortstondig naar ons land
kwamen, om aankopen rond te maken. Ook werden in enkele gevallen de koeriers
in Nederlandse hotels van de xtc-pillen voorzien. De gebeurtenissen die reeds hadden
plaatsgevonden konden worden gereconstrueerd, maar helaas kon geen up-to-dnte
informatie worden verkregen over nieuwe transacties. In dit onderzoek konden dan
ook geen aanhoudingen worden verricht.

Casus 17

Het onderzoek in deze casus werd uitgevoerd van september tot en met december
2001, door de USD. Het ging in deze zaak om drie verdachten die bezig waren met
de inrichting van een xtc-laboratorium in Duitsland, net over de Nederlandse
landsgrens. Een van de verdachten was al eerder betrokken geweest bij een labora-
torium in Duitsland, maar bij die gelegenheid niet aangehouden.

Tijdens het onderzoek werd geobserveerd dat de verdachten allerlei materialen
op verschillende plaatsen ophaalden en aanpasten. Hoewel de subjecten over de
telefoon nagenoeg geen inhoudelijke informatie uitwisselden, kon door middel van
deze observaties vrij snel worden achterhaald waar men bezig was het laboratorium
in te richten. Die plaats was echter moeilijk te benaderen. Kennelijk duurde de
inrichting van opstelling langer dan wasverwacht, omdat de huurvan de lokatie moest
worden verlengd. Het was klaarblijkelijk dus ook de bedoeling om het laboratorium
maar korte tijd operationeel te houden.

Begin december 2001 bleken de voorbereidingen zover te zijn gevorderd dat met
de fabricage gestart kon worden. De Duitse politie trad daarop binnen in het, in
werking zijnde laboratorium, en hield de verdachten aan. De uitgebreide voorberei-
dingen door de laboranten waren goed zichtbaar: het bleek een zeer netjes en uiterst
professioneel ingericht lab. De Duitse politie zou de huur van de ruimte nog een tijd
verlengen en alles intact laten staan, om de opstelling voor de praktijkinstructie van
politiemensen te kunnen gebruiken.

Casus 18

Deze casus omvat een zevental opsporingsonderzoeken die van september 2001 tot
en met januari 2003 werden uitgevoerd. Daarbij waren het KTZ en de regionale
recherchediensten van Zeeland, Z.uid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant
betrokken. Twee projecten, die werden uitgevoerd door het KTZ en de regiopolitie
Zeeland, kunnen worden beschouwd als hoofdonderzoeken. Van de overige
onderzoeken hadden er drie betrekking op de ontmanteling van een xtc-laboratorium.
De beide laatste onderzoeken betroffen het voorbereidende onderzoek, dat vanwege
het feit dat het al direct resultaat opleverde werd omgezet in een tactisch onderzoek,
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respectievelijk een deelonderzoek van een project dat liep in de politieregio Midden-

en West-Brabant, en dat betrekking hadop de zaaksvoerder van een transportonderne-
ming die als criminele dienstverlener smokkeltransporten door heel Europa verzorgde.

Het criminele samenwerkingsverband, waarbinnen de belangrijkste organisator

van Chinese aflcomst was, hield zich vooral bezig met xtc-productie. In totaal was in

dit onderzoek sprake van zeven laboratoria, waarvan er drie in werking werden

aangetroffen en er één werd ontdekt naar aanleiding van een ontploffing. Het MDMA-

poeder werd deels direct uitgevoerd door Chinese hulpkrachten die zelf ook in de

laboratoria werkzaam waren. Voor een ander deel werd het poeder in Nederland

getabletteerd, en naar onder andere Groot-Brittannië versluisd.

Eind 2001 kwamen de activiteiten van het criminele samenwerkingsverband voor

het eerst in beeld in de politieregio Zeeland. Naar aanleiding daarvan werd een

voorbereidend, onderzoek gestart. Tijdens een observatie-actie werd een in apri12002

xtc-laboratorium in België ontdekt. In juli 2002 startten daarop de beide hoofd-

onderzoeken. Het KTZ richtte zich op de Chinese organisator en de Zeeuwse regionale

recherche nam de groep die onder meer de productiemiddelen voor de laboratoria

leverde als doelwit. Daarbij waren ook diverse oude bekenden betrokken, onder

meer uit casus 4.
In september 2002 bleek dat de groepering bezig was met de inrichting van een

laboratorium in Brabant. Dit lab werd in enkele weken tijd door een vijftal personen
opgebouwd. Het rechercheteam kon ook uitstekend volgen hoe de hnrdware en
chemicaliën werden geregeld. Eind september 2002 werd ingegrepen toen het lab

operationeel was. De verdere ontmanteling vond plaats door personeel van de

politieregio Midden- en West-Brabant. In augustus 2002 was degroep ook gestart met

voorbereidingen voor de inrichtingvan een tweede laboratorium, wederom in België,

maar die werden enkele maanden later opeens stopgezet. Het is niet onmogelijk dat

de vondst van een derde laboratorium, in november 2002 in Papendrecht, daarbij

een rol heeft gespeeld. In het vervolgonderzoek dat door de politieregio Zuid-Holland-

Zuid werdverricht, werd duidelijkdat er in april 2002 ook mogelijk een laboratorium

in een woning in Dordrecht had gestaan. Sporenonderzoek ter plaatse wees uit

dat dit inderdaad het geval was geweest.
Tevens werd nader bewijsmateriaal verkregen omtrent de betrokkenheid van het

criminele samenwerkingsverband bij nog twee laboratoria. In juli 2002 was in het

Zeeuwse Kloetinge een xtc-laboratorium ontploft. De regionale recherche had daar

nader onderzoek naar gedaan. Daarbij was ook een verdachte in beeld gekomen die

een rol speelde in het lab in Papendrecht. Hij was na de explosie voor een aantal

maanden naar Spanje vertrokken. Bij zijn terugkeer in Nederland kon hij direct

worden aangehouden. Voorts kwam de politie op het spoor van nog een laboratorium

dat, in juni 2002, in twee containers in een loods op een industrieterrein in Vianen

was ingericht.
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Naast met het aanleveren van productiemiddelen was de groepering die onderwerp
was van het Zeeuwse onderzoek ook betrokken bij de smokkel van verdovende
middelen naar Groot-Brittannië en Spanje. In het laatste geval werd de partij drugs
echter `geript', wat begrijpelijkerwijs tot de nodige consternatie aanleiding gaf.

Casus 19

Het onderzoek in deze casus werd uitgevoerd door de politieregio Zeeland en
afgesloten in maart 2002. In dit onderzoek was sprake van xtc-productie in twee
laboratoria. Het eerste laboratorium stond in Rotterdam. Het werd ingericht dooreen
crimineel samenwerkingsverband waarvan de spilfiguur zich met vele uiteenlopende
vormen van criminaliteit had beziggehouden, in diverse delen van Nederland en ook
in België. Zijn belangrijkste activiteiten waren ladingdiefstallen, en verduistering van
bijvoorbeeld graafmachines en andere bouwapparatuur. Hij was kennelijk tot de
conclusie gekomen dat ook xtc-productie een lucratieve bezigheid kon zijn, maar
beschikte op dat vlak niet over veel kennis. Het laboratorium werd ingericht in een
bedrijfspand, waarin nota bene door de gemeente gesubsidieerde activiteiten
plaatsvonden.

De ingeschakelde laborant bleek echter niet over bijster veel kennis van zaken te
beschikken en kreeg zijn congé. Daarop werd een nieuwe laborant benaderd, die net
weer op vrije voeten was na een aanhouding in 1997 in een Rotterdams onderzoek
en een daaropvolgende veroordeling. In oktober 2001 werd tevens een hennepkwekerij
in het pand geïnstalleerd. Aangezien de gemeente lont ging ruiken moesten de illegale
activiteiten echter worden beëindigd. Het laboratorium werd afgebroken en tijdelijk
ergens opgeslagen.

De organisator kon weliswaar aan illegale chemicaliën komen, maar had verder
niet veel contacten. De ervaren laborant moest dus een aantal zaken, zoals apparatuur,
zelf regelen. Samen met de organisator begon hij een tweede laboratorium, dat werd
geïnstalleerd in een vakantiehuisje in "Leeland. Daar voerde hij het syntheseproces uit
op basis van safrol - overigens een methode die slechts een enkele keer werd toegepast,
en verder in geen van de onderzochte zaakdossiers kon worden aangetroffen - terwijl
zijn partnervoor de tablettering zorgde. Tijdens deze activiteiten trad de politiebinnen,
waarna de betrokkenen werden aangehouden.

Casus 20

Het onderzoek in deze casus werd oorspronkelijk in 2001 gestart door de districts-
recherche Den Bosch. In 2002 nam de regionale recherche van Brabant-Noord het
project over, waarna nogmaals werd overgedragen aan de BR Zuid-Nederland. Dit
bleek nodig omdat de illegale activiteiten steeds weer omvangrijker bleken te zijn dan
werd gedacht. Het ging om een complexe zaak waarin vuurwapens uit Kroatië naar
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Nederland werden gesmokkeld en synthetische drugs en cocaïne retour gingen. Tijdens

het onderzoek kwam een importeur van vuurwapens naar voren die ook reeds in

andere opsporingsonderzoeken een rol speelde. Hij onderhield bovendien contacten

met vele criminele groeperingen in Limburg, Brabant en de Randstad.
In september 2002 werd de Limburgse tak van het criminele samenwerkingsver-

band uitgeschakeld, nadat bij een controle in een auto een aantal wurwapens werd
aangetroffen. Dit deel van het onderzoek werd door de politieregio Limburg-Zuid
afgewikkeld. De ontvanger van de vuurwapens betaalde deze met leveringen van xtc.

Een tweede poot van het onderzoek richtte zich op een criminele groepering in

de regio Brabant Zuid-Oost. Ook deze groep ruilde verdovende middelen tegen
vuurwapens, dievervolgens in het Brabantse en Limburgse criminele netwerk werden
doorverkocht. Vanaf september 2002 probeerde de politie een pseudokoop van

wurwapens tot stand te brengen. Dat lukte echter niet omdat de smokkel vanuit

Kroatië (tijdelijk) was gestokt. Dit had weer te maken met aanhoudingen van diverse

koeriers, eind 2002, terwijl zij met zendingen verdovende middelen probeerden in te

reizen in Kroatië. Daarbij werden bijna 70.000 xtc-pillen in beslag genomen. Begin

2003 volgde, wederom aan de Kroatische grens, de aanhouding van nog twee koeriers.

Een derde groep afnemers van vuurwapens bevond zich in de regio Midden- en

West-Brabant. Hierbij ging het om een Turkse groepering. Ook in dit deel van het

onderzoek werden pseudokopers ingezet. Daarbij kwam het wel tot geslaagde

transacties, waarbij overigens geen wurwapens maar heroïne werd aangekocht.
Het laatste deel van het onderzoek had betrekking op afnemers in de regio

Rotterdam-Rijnmond. Die maakten deel uit van een crimineel samenwerkingsverband
dat vuurwapens afnam en distribueerde in het Rotterdamse, en dat daarnaast handelde
in verdovende middelen. Deze drugs bleken niet alleen te worden geruild vuor
vuurwapens, maar tevens naar Scandinavië te worden gesmokkeld. Er werden diverse
transporten onderschept.

De Brabantse tak van het criminele samenwerkingsverband werd in juni 2003
aangehouden. Deze actie werd gecobrdineerd met een gelijktijdige operatie in Kroatië,

waarbij de leveranciers van wurwapens en de ontvangers van de verdovende middelen

werden gearresteerd. Een maand laterwerd de Rotterdamse tak aangehouden. Daarbij

werden bij huiszoekingen 180.000 xtc-pillen, 9,5 kilo amfetamine, 14 kilo hashisch,

2 kilo cocaïne, alsmede 90.000 Viagra-pillen (nep) en 13 voertuigen in beslag genomen.
De importeurvan de wurwapens werd in eerste aanleg tot 8,5 jaar celstrafveroordeeld.
De leider van de Rotterdamse tak kreeg 7,5 jaar. De overige in Nederland aangehouden
verdachten werden veroordeeld tot straffen tussen de drie en vijf jaar.

Casus 21

De casus omvat twee opsporingsonderzoeken. Het hoofdonderzoek startte in maart

2002, en werd uitgevoerd door de regionale recherche in Brabant Zuid-Oost. Één van
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de hoofdverdachten was de laborant die ook al in casus 12 naar voren kwam. Hij zou
volgens CIE-informatie inmiddels de `professor' in een nieuw laboratorium zijn. Dat
bleek te kloppen. Bovendien adviseerde hij een andere laborant, die niet over veel
ervaring beschikte en diverse ontploffingen had veroorzaakt. Een tweede hoofdver-
dachte zorgde voor de verhandeling van de pillen.

Het tweede opsporingsonderzoek werd gestart naar aanleiding van een ruzie waarin
de leverancier van de grondstoffen voor de xtc-productie een rol speelde. Hem werd
een partij chemicaliën als PMK verkocht, terwijl het in werkelijkheid om safrol ging.
Hij nam daarmee geen genoegen en ging over tot een ontvoering, om zijn geld terug
te krijgen. Daarvoor werden enkele personen met een gewelddadige reputatie
ingeschakeld. De verkoper zocht daarop zijn toevlucht bij de po}itie, waarna een
opsporingsonderzoek werd gestart. Dat leverde weliswaar veel informatie opomtrent
de gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld, maar weinig concrete aanknopings-
punten voor straf~~ervolging.

Casus 22

Deze casus bestaat uit twee opsporingsonderzoeken, die onderling samenhangen
omdat een Limburgse `bedrijfsleider' in beide zaken naar voren kwam. Die was ook
reeds aangehouden naar aanleiding van het onderzoek in casus 3. Het eerste
opsporingsonderzoek werd uitgevoerd door de Nationale Recherche, Unit Zuid, en
liep van november 2002 tot en met maart 2003. Het tweede onderzoek startte
in september 2004 en werd in mei 2005 beëindigd. Dit laatste onderzoek liep deels
parallel met een project van de regionale recherche Limburg-Noord.

Tijdens zijn detentie had de `bedrijfsleider' contacten gelegd met leden van het
criminele netwerk in Midden-Brabant. Die financierden een amfetaminelaboratorium,
dat in België werd ingericht. Zij zorgden ook voor een laborant, voor de aanvoer van
legale chemicaliën (caustic soda), voor de illegale grondstof (BMK), en een deel van
de benodigde hnrdware. De Limburgse tak van het criminele samenwerkingsverband
leverde chemicaliën, zorgde voor de kristallisatie van de gefabriceerde amfetamineo}ie,
deed een deel van de verkoop, en voerde het afval af. De lokatie van het laboratorium
kon middels telefoontaps en observaties worden vastgesteld, waarna tot aanhouding
van de verdachten werd overgegaan.

Medio 2004 was de bedrijfsleider alweer op vrije voeten en opnieuw actief. Ditmaa]
deed hij zaken met een groepering uit de regio Brabant Zuid-Oost. Die groep leverde
BMK voor de vervaardiging van amfetamine en nam tevens de geproduceerde
amfetamineolie af In dit geval was zelfs sprake van drie laboratoria. Één daarvan werd
aangetroffen in Limburg. De leden van het criminele samenwerkingsverband leverden
echter ook grondstoffen aan een laboratorium elders in Nederland en aan een lab in
België. Het eerstgenoemde laboratorium kon vrij snel worden gevonden. De
organisatoren lieten zich echter minder gemakkelijk vangen. Zij beperkten hun
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contacten zoveel mogelijk tot persoonlijke ontmoetingen. Aanvullende bewijsmateriaal
kon worden verkregen uit het onderzoek van de recherche Limburg-Noord.
Daarin werd een pseudokoper ingeschakeld, die 40.000 xtc-pillen kon aankopen, en
bij een tweede levering zelfs 250.000 tabletten. Tegen de bedrijfsleider werd ditmaal
een celstraf van negen en half jaar geëist.~'6 Hij zou in eerste aanleg tot acht jaar
worden veroordeeld."''

Casus 23

Deze casus omvat twee opsporingsonderzoeken. Het hoofdonderzoek werd door het
Euregionale Kechercheteam van de regiopolitie Limburg-Zuid uitgevoerd. Ditproject
liep van januari tot en met mei 2004. Daaraan vooraf ging een onderzoek van het xtc-

team van het KTZ. Dit onderzoek startte naar aanleiding van een Belgisch rechtshulp-

verzoek, en liep van maart tot en met oktober 2003.
In België was duidelijk geworden dat reeds vanaf 2001 chemicaliën waren gekocht,

bij een legale handelaar, die voor de productie van xtc konden worden gebruikt. De

kopers van de grondstoffen bleken Nederlanders te zijn. In het rechtshulpverzoek werd
dan ook gevraagd nader onderzoek te doen naar deze afnemers, en zo mogelijk vast

te stellen waar de grotldstoffen naartoe gingen. Het xtc-team kon weliswaar enkele
leveringen observeren, maar kon slechts vaststellen dat deze naar een opslaglokatie
werden vervoerd. Het laboratorium kwam niet in beeld.

Het hoofdonderzoek had derhalve de doelstelling de chemicaliënleveranties te
beëindigen en de productielokaties waarvoor de goederen waren bedoeld te vinden
en te ontmantelen. In deze zaak kwamen drie verdachten naar voren. Later zou
duidelijk worden dat zij deel uitmaakten van een samenwerkingsverband dat op zeer
grote schaal xtc produceerde. De leden van die groepering woonden in het Belgisch-
Nederlandse grensgebied. De laboratoriumactiviteiten werden regehnatig van de ene
zijde van de landsgrens naar de andere verplaatst. Later zou ook duidelijk worden dat

de Nederlandse en Belgische autoriteiten al diverse opsporingsonderzoeken naar deze

groep hadden verricht. Die waren echter telkens doodgelopen omdat de Belgische

opsporingsinstanties op cruciale momenten onvoldoende medewerking kregen van

de Nederlandse en vice versa. De hele kwestie had dan ook voor de nodige wederzijdse
irritatie gezorgd.

1n maart 2004 vond de Belgische politie een grote tabletteerinrichting in Maas-
mechelen. Ter plaatse zouden in een periode van drie jaar zo'n zes miljoen xtc-pillen
zijn vervaardigd. Een deel van de chemicaliën die de verdachten hadden aangekocht
werden op deze productielokatie teruggevonden. Het syntheselaboratorium werd
echter niet gevonden. Het onderzoek naar de personen die bij diverse gelegenheden

Dagblad de Limburger, Criminelen wilden Frank G. liquideren, 6 decembcr 20U~.
Dagblad de Limburger, Hooldi'erdnd~ten in Venlose drugsznnkgami jaren de cel in, 29 december 2005.
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chemicaliën hadden opgehaald en naar opslagplaatsen vervoerd, leverde verder weinig
op in relatie tot de xtc-productie. Zij bleken vooral bezig op bescheiden schaal bezig
met de verkoop van verdovende middelen aan Duitse afnemers. In mei 2004 werden
zij aangehouden. De derde hoofdverdachte, die de chemicaliën naar de tabletteerplaats
had gebracht, werd als de grote man achter die productielokatie beschouwd.

Casus 24

De beide opsporingsonderzoeken in deze casus werden door de districtsrecherches
van Kerkrade respectievelijk Heerlen, van de politieregio Limburg-Zuid uitgevoerd.
Het eerste onderzoek liep in mei en juni 2003. Daarbij ging het om de ontmanteling
van een amfetaminelaboratorium. Dit lab werd, nadat daarover CIE-informatie was
binnengekomen, direct ontmanteld. De reden was dat het in een woonwijk stond, en
derhalve explosiegevaar werd gevreesd. De laborant en een hulpkracht konden enkele
dagen later worden aangehouden. De eerstgenoemde was in 1994 al eens veroordeeld
in een zaak met betrekking tot de productie van synthetische drugs.

Het werd, wederom op basis van criminele inlichtingen, al snel duidelijk wie de
vermoedelijke organisator achter het laboratorium was. Daarop werd eindjuni 2003
een vervolgonderzoek gestart. In eerste instantie leverde dat echter niet veel op.
Bovendien kwam het project om organisatorische redenen -personeelsgebrek vanwege
de vakantieperiode - enige tijd stil te liggen. In september 2003 werd het onderzoek
weer herstart en al na enkele weken kwam de lokatie van een nieuw laboratorium in
beeld. Ditmaal ging het om xtc. Eind september werd aldaar binnengetreden,
waarbij de laborant en zijn hulpje worden aangehouden. Het onderzoek tegen de
hoofdverdachte werd nog enkele weken voortgezet, maar er werden geen andere
strafbare feiten meer vastgesteld. Eind oktober ging de politie over tot aanhouding.

Casus 25

Deze casus betreft een omvangrijk opsporingsonderzoek van het KT"L, dat in 2003 werd
gestart. Daaraan vooraf ging een Amerikaans opsporingsonderzoek waarvan het
dossier aan de Nederlandse autoriteiten werd overgemaakt. De hoofdverdachte was
vanaf omstreeks 1996 gestart met de illegale activiteiten. Deze begonnen op kleine
schaal, met zendingen van enkele duizenden xtc-pillen naar de Verenigde Staten. De
winst werd door de organisator geïnvesteerd in nieuwe en steeds grotere transporten.
Een Amerikaan die een tijdlang in Nederland had gewoond regelde de afzet van de
xtc-pillen in de Verenigde Staten. Tussen 1996 en 2001 smokkelde het criminele
samenwerkingsverband in totaa14,6 miljoen xtc-pillen naar de Verenigde Staten.

Als gevolg van een Amerikaans onderzoek werd in 2001 de Amerikaanse tak van
het criminele samenwerkingsverband aangehouden. De Amerikaanse distributeur
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besloot als kroongetuige mee te werken met de autoriteiten en legde een volledige

verklaring aE Dit dossier vormde de basis voor het onderzoek van het KTZ.

Inmiddels was duidelijkgeworden dat de groepering de activiteiten met betrekking

tot de Verenigde Staten, alsgevolg van de aanhoudingen die daar hadden plaatsgevon-

den, had stilgelegd. Australië was nu het afzetgebied geworden. De organisator had

het bedrijfsproces zodanig verder geprofessionaliseerd dat hij vrijwel alle onderdelen

daarvan, van productie tot en met verhandeling in het bestemmingsland, in eigen

beheer kon houden. Een deel van het logistieke proces werd thans in België uitgevoerd.

In enkele maanden tijd werden de volgende zendingen xtc-pillen onderschept:
- In februari 2004 werd in Australië een zending kroonluchters in beslag genomen,

verpakt in twee kratten, waarin zich 33,9 kilo MDMA-tabletten bevond. Deze
zending was vanuit België, via Nederland, naar Australië verstuurd.

- Eveneens in februari 2004 arriveerde een geprepareerde kluis in Australië, waarin
zich 31,8 kilogram MDMA-pillen (235.072 stuks) bevond. Deze kluis werd
opgehaald door een hulpkracht die de aflevering aan Australische afnemers voor
zijn rekening moest nemen. De samenwerkende Nederlandse en Australische
autoriteiten wisten dat te verhinderen en de betrokkenen aan te houden.

- In april 2004 werd een zending van 120 kilogram xtc-pillen (756.300 stuks) in

beslag genomen in België. De tabletten waren verborgen in een geprepareerde kluis

en eveneens op weg naar Australië.
- In mei 2004 werd een zending van 354 kilogram xtc-pillen (2.137.400 stuks),

wederom in België, in beslag genomen. Deze pillen zouden via ltalië naar Australië

worden getransporteerd. Ze bevonden zich in een geprepareerde pizzaoven.

Het desbetreffende criminele samenwerkingsverband hield zich ook bezig met de

productie van xtc. Reeds in 1996 beschikte men kennelijk al over een tabletteermachine
en een klein laboratorium. [n november 2003 werd, in het kader van een onderzoek

door het xtc-team Noord- en Oost-Nederland, in het kader van een ander opsporings-
onderzoek, een xtc-laboratorium gevonden dat aan dit crimineel samenwerkingsver-
band toebehoorde. In juni 2004 werd een tabletteerinrichting aangetroffen, waarbij

ook een aanzienlijke hoeveelheid MDMA-poeder in beslag kon worden genomen.

Uit het aangetroffen bewijsmateriaal bleek dat deze productielokatie langdurig, of

zeer intensief, was gebruikt.

Casus 26

Het onderzoek in deze casus werd uitgevoerd door de NR Unit-"Luid. Het project

startte in oktober 2003 naar aanleiding van de aanhouding van een aantal koeriers in

Duitsland en Zwitserland. Dit leidde tot het vermoeden dat de organisatoren van de
smokkel in Nederland woonden. Uit naderonderzoek bleek dat het ging om een groep

Dominicanen. Zij smokkelden, via hun land van herkomst, xtc naar de Verenigde
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Staten en lieten langs dezelfde weg cocaïne naar Nederland vervoeren. De groepering
ronselde in Nederland en Duitsland koeriers, doorgaans personen die in financië}e
problemen verkeerden.

In totaal werd bewijsmateriaal verkregen omtrent negen transporten, waarbij
185.000 pillen waren vervoerd. In augustus 2003 werden in Zwitserland twee koeriers
aangehouden met 40.000 xtc-tabletten. Eerder diemaand hadden dezelfde smokkelaars
ook al een succesvol transport verricht. Tevens werden in augustus nog twee koeriers
aangehouden in de Verenigde Staten, met bijna 43.000 xtc-pillen. En in september
2003 hield de politie in Zurich een koerierster aan met 1,9 kilo cocaïne. Zij verklaarde
dat ze had kunnen kiezen tussen het smokkelen van xtc naar de Dominicaanse
Republiek ofcocaïne naar Europa. In oktober werd een volgende koerier aangehouden
inzake een xtc-transport. Eveneens in oktober 2003 hield de KMAR twee koeriers aan
op Maastricht Aachen Airport, die 8 kilo cocaïne vervoerden. Hierna ging de politie
over tot aanhouding van de organisatoren van de smokkel, die opereerden vanuit
Amsterdam.

Casus 27

Deze casus omvat twee opsporingsonderzoeken. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd
door de regiopolitie Twente. De aanleiding voor dit project was een anonieme melding
omtrent illegaal vuurwerk dat in een garagebox zou zijn opgeslagen. In november 2003
werd aldaar een zoeking verricht, maar in plaats van vuurwerk werd 29701iter PMK
en 920 liter BMK aangetroffen. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat het
criminele samenwerkingsverband in 2002 en 2003 in totaal negen containers had
ingevoerd waarin zich PMK en BMK bevond. Om de containers in Nederland te
kunnen invoeren werd gebruik gemaakt van een dekmantelbedrijf.

Gezien de omvang van de illegale activiteiten werd het nadere onderzoek
overdragen aan de NR Unit-Zuid. Het criminele samenwerkingsverband, waarvan
Chinezen de kern vormden, had de smokkelactiviteiten na de vondst in de garagebox
enkele maanden stilgelegd. Bovendien werd de smokkelroute iets veranderd: in plaats
van naar Rotterdam kwamen de containers nu in de haven vanAntwerpen aan. Tevens
werd een nieuw dekmantelbedrijf gebruikt, ditmaal een Belgisch. De eindbestemming
was echter nog altijd Nederland. In juni 2004 nam de Belgische politie een container
in beslag waarin 32201iter PMK was verborgen tussen een lading chilisaus. Een deel
van de flessen bevatte werkelijk chilisaus, terwijl een ander deel PMK en BMK bevatte.
Dezelfde methode was ook bij de andere smokkeltransporten toegepast. In september
2004 arriveerde echter weer een container in Rotterdam, met daarin 1900 liter PMK.
Deze partij werd echter in Nederland in beslag genomen.

Tijdens het opsporingsonderzoek werd duidelijk dat de criminele groepering ook
MDMA-poeder naar Canada had gesmokkeld. In augustus 2003 werd in Toronto een
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container met ruim 800 zakken aardappelzetmeel in beslag genomen. In tien van die

zakken bevond zich echter MDMA-poeder, in totaal 250 kilogram.

Medio 2004 werdbesloten over te gaan tot aanhoudingen. De hoofdverdachte bleek

echter naar Hongkong te zijn vertrokken. Hij kon in september 2004 worden

aangehouden, en werd uitgeleverd aan Nederland.

Intersentia 353



BIJLAGE 3.
PROTOCOL VOOR DE ANALYSE

VAN ZAAKDOSSIERS

Deel 1. Algemeen

1. Samenvatting zaakdossier

Samenvatting van de afzonderlijke deeldossiers.
Zijn erbruikbare referenties naar uitspraken op www.rechtspraak.nl ofnaar andere
openbare stukken of inediaberichten?

2. Aard en omvang van de illegale activiteiten

Waarmee hield het criminele samenwerkingsverband zich bezig?
In welke hoeveelheden werd er geproduceerd ofgehandeld?
Wie waren de afnemers van eindproducten (nationaal en internationaal)?

3. Crimineel netwerk

Met welke personen in het criminele netwerk (blijkend uit betrokkenheid bij
andere zware ofgeorganiseerde illegale activiteiten waren er contacten (via andere
zaakdossiers, evt. RBS~BPSIXpoI)?
Wat zijn de antecedenten van de leden van het criminele samenwerkingsverband

(via HKS)?
Hoe zijn de contacten in het criminele samenwerkingsverband tot stand gekomen

(gevangenis, sociaal, via intermediairen, enz.)?
Wat was de aard van de bindingen tussen de leden van het criminele samenwer-
kingsverband (zakelijk, familiaal, vriendschapsbanden, enz.)?

Deel 2. Organisatie van het criminele bedrijfsproces

4. Criminele samenwerking

4.1. Wie waren de leden van het criminele samenwerkingsverband en welke rollen
hebben zij gespeeld?
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Financiers;
Organisatoren;
Hulpkrachten;
Dienstverleners;
Contacten in het criminele netwerk.

4.2. Wat was de structuur van het criminele samenwerkingsverband (schema)?

5. Organisatie van het criminele bedrijfsproces

5.1. Organisatie van de goederenstroom (voor zover relevant voor de specifieke illegale
activiteiten)
- Waar werden grondstroffen verkregen?
- Waar werden productiemiddelen verkregen?
- Hoe vond productie plaats?
- Waar werden grondstoffen, tussen- en eindproducten, afval opgeslagen?
- Werden delen van de goederenstroom verdeeld over meer lokaties?
- Hoe werd getransporteerd?
- Hoe vond de verhandeling plaats?
- Hoe werd gesmokkeld?

5.2. Organisatie van de informatiestroom
- Welke communicatiehulptniddelen werden gebruikt?
- Hoe verliep de inhoudelijke communicatie?
- Hoe verliep de organisatorische communicatie?
- Hoe verliep de sociale communicatie?
- Deden zich knelpunten voor in de communicatie?

5.3. Organisatie van de geldstroom
- Hadden de leden van het samenwerkingsverband reguliere inkomsten?
- Hoe verliep de financiering van het criminele bedrijfsproces?
- Hoe vond betaling in relatie tot handelstransacties plaats (legaal~illegaal)
- Hoe werden de leden van het samenwerkingsverband betaald?
- Hoe werden de financiële opbrengsten witgewassenlbesteed?

6. Afscherming

- Hoe werd de identiteit afgeschermd?
- Hoe werd de goederenstroom afgeschermd?
- Hoe werd de informatiestroom afgeschermd?
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- Hoe werd de geldstroom afgeschermd?
- Overige constateringen met betrekking tot afscherming.

Dee13. Uitvoering van het opsporingsonderzoek

7. Aanleiding tot het onderzoek

- Hoe werd de informatie t.a.v. de illegale activiteiten verkregen?

- Hoe lang was de groepering (vermoedelijk) reeds actief?
- Was het onderzoek gerelateerd aan andere opsporingsonderzoeken, zo ja welke?

8. Personele inzetl looptijd

- Hoe lang heeft het onderzoek geduurd?
- Welke personele inzet heeft het onderzoek gevergd?

9. Recherchetactiek

- Wat was de doelstelling van het onderzoek?
- Welke tactische aanpak werd gevolgd?

10. Toepassing opsporingsbevoegdhedenl-methoden

- Welke opsporingsbevoegdheden~-methoden zijn toegepast?

- Welke hebben concrete resultaten opgeleverd?
- Wat was de reden dat specifieke bevoegdheden~methoden niet tot resultaten

hebben geleid?

11. Samenwerking

Is tijdens het onderzoek sprake geweest van samenwerking met andere opsporings-

instanties in binnen- ofbuitenland?
Isgebruik gemaakt van informatie ofbewijsmateriaal van andere opsporingsinstan-

ties (incl. uniformdienst, douane, KMAR, FIOD-ECD, enz.)?

Deden zich bij de samenwerking knelpunten voor?

12. Strafmaten

- Welke straffen zijn (indien bekend) opgelegd aan de leden van het criminele

samenwerkingsverband?
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