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   INTERVIEW  Hoogleraar Edward Kleemans over de strijd  
tegen georganiseerde criminaliteit

 ‘VAAK IS 
PREVENTIE HET 
MEEST EFFECTIEVE 
MIDDEL’ 
Despotische maffiabazen die we kennen uit The Godfather zijn in de 
Nederlandse wereld van georganiseerde criminaliteit een zeldzaamheid.  
In de strijd tegen de flexibele, mobiele criminele netwerken van nu, is 
dan ook een uitgekiende strategie nodig, zegt hoogleraar Edward Kleemans. 
Met een rol voor politie, justitie en bestuur en met volop kansen voor  
een bijdrage van burgers en ondernemers. “Sommige ondernemers stellen 
doelbewust geen vragen – andere weten niet dat er iets aan de hand is.”

door Lynsey Dubbeld

 E
r is steeds meer aandacht voor bestuurlijke 
aanpak en preventie, en er wordt hard gewerkt 
aan de strijd tegen financiële criminaliteit.” 
Volgens Edward Kleemans, hoogleraar zware 

criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije  
Universiteit in Amsterdam, is in de wereld van geor-
ganiseerde criminaliteit onmiskenbaar een aantal 
positieve ontwikkelingen zichtbaar. Die trends 
komen vooral aan het licht dankzij de Monitor  
Georganiseerde Criminaliteit (MGC) die Kleemans 
sinds 1996 heeft gecoördineerd. Met het verschijnen 
van de vierde MGC in 2012 beschikken we over  
een gedetailleerde analyse van 150 grootschalige 

op sporingsonderzoeken naar georganiseerde crimi-
naliteit in Nederland. De analyse biedt inzichten in 
de aard van hedendaagse criminele groepen en net-
werken, en zet ontwikkelingen in de aanpak van 
de problematiek op een rij.

OVERDRIJVEN
Kleemans houdt zich al zo’n twintig jaar bezig  
met onderzoek naar georganiseerde criminaliteit.  
Sinds 2009 als hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
eerder onder meer als afdelingshoofd bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). 
“Het onderwerp georganiseerde criminaliteit trekt 
me omdat het heel breed is: het kan gaan om onder 

Edward Kleemans, 
hoogleraar zware 

criminaliteit: “In het 
huidige klimaat krijgt 

een stevige daderaanpak 
prioriteit.” / foto: 

Liesbeth Dingemans.

 ‘

SECONDANT #5 | OKTOBER 2013 1312 SECONDANT #5 | OKTOBER 2013 

‹ Vorige pagina Volgende pagina › › Naar inhoudsopgave



>>

andere drugs, mensensmokkel, wapenhandel, 
grootschalige fraude. En het onderzoek ernaar is 
nog grotendeels onontgonnen terrein.” Het is voor 
wetenschappelijke onderzoekers namelijk moeilijk 
om betrouwbare data over georganiseerde crimi-
naliteit boven tafel te krijgen. Doorgaans beschik-
ken alleen politie en justitie over registraties die 
geschikt zijn voor academisch onderzoek. De MGC, 
die tot stand komt door een samenwerking tussen 
het WODC, de Vrije Universiteit en de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, noemt Kleemans dan ook uniek 
in de wereld. “De onderzoekers hebben rechtstreek-
se toegang tot afgeronde politiedossiers die struc-
tureel kunnen worden gemonitord. In andere landen 
is dat vaak niet mogelijk vanwege de vertrouwelijk-
heid van de gegevens. De rol van wetenschappers 
beperkt zich daarom vaak tot kritiek leveren op  
analyses van politiekorpsen en veiligheidsdiensten. 
Want politie en justitie zouden cijfers overdrijven 
om meer opsporingscapaciteit te kunnen krijgen. 
Maar in Nederland bestaat, met name sinds de 
Commissie Van Traa, een goede dialoog tussen  
politie en wetenschap. Er werken bijvoorbeeld ana-
listen bij de politie die goede analyses maken waar 
de wetenschap iets mee kan.” En een langlopend 
project zoals MGC draagt volgens Kleemans alleen 
maar bij aan de versteviging van de samenwerking 
tussen politie en wetenschap op dit vlak. 

‘De misdaad in 
Nederland verdient 
veel geld  
met smokkelwaar’

De MGC heeft bovendien de waarde bewezen voor 
de beleidsvorming en voor de opsporingspraktijk, 
zegt Kleemans. “In de eerste editie van de monitor, 
die in 1998 verscheen, is uitvoerig bericht over crimi-
nele netwerken. Uit het onderzoek was namelijk 
gebleken dat het idee dat criminele organisaties als 
piramides zijn georganiseerd, voor Nederland vaak 

niet opgaat. En dat betekent iets voor de aanpak.”  
In ons land doen zich – ondanks de beelden over 
georganiseerde criminaliteit in de media en publie-
ke opinie – nauwelijks Italiaanse toestanden voor: 
sterk hiërarchisch gestructureerde maffia-organisa-
ties die de economische sectoren en politieke 
 instituties binnendringen en onder controle krijgen.  
“De inzet van burgerinfiltranten is een voorbeeld van 
hoe een piramidale organisatie kan worden bena-
derd. Maar de hedendaagse criminele netwerken, 
die wisselend zijn in omvang en samenstelling, vra-
gen om een heel andere opsporingsstrategie. Daar-
bij ligt de focus veel meer op vroegtijdige arrestaties 
en inbeslagname van goederen. Dit vanuit het idee 
om het criminele netwerk te ontregelen en uiteinde-
lijk een aantal hoofdrolspelers in beeld te brengen. 
Zo kunnen politie en justitie vanuit kleinere opspo-
ringsonderzoeken naar grotere vissen toewerken.”

IMAGO
De MGC brengt ook zorgwekkende ontwikkelingen 
in beeld. In alle edities van de monitor komt de rol 
vanfacilitatorsnaar voren, bedrijven en personen 
die doelbewust en min of meer beroepsmatig dien-
sten verlenen aan de georganiseerde criminaliteit. 
De bagagekelder van luchthaven Schiphol behoort 
al jarenlang tot zo’n hotspot, waar bijvoorbeeld 
personen hun positie misbruiken om voor criminele 
organisaties cocaïne ons land binnen te loodsen. 
“De misdaad in Nederland verdient veel geld met 
smokkelwaar. Daardoor zijn alle branches en bedrij-
ven in de logistieke sector kwetsbaar voor criminali-
teit. En de aanpak wil nog wel eens worden gehin-
derd door concurrerende, economische belangen. 
Zoals op luchthavens het nut om ladingen snel te 
kunnen vervoeren. Dat ervaren ook bedrijven als 
dilemma.” De kennis over dit soort fenomenen is 
essentieel voor de opsporingspraktijk, benadrukt 
Kleemans. Het is zaak om duidelijk te krijgen hoe 
afhankelijk criminele netwerken zijn van ‘gewone’ 
dienstverleners, zoals geldwisselkantoren. Dan kun-
nen vervolgens strategische interventies worden 
ingezet om dit soort vitale schakels aan te pakken. 
“En dan komt ook preventie in beeld, ook al is dat 
niet altijd populair om te zeggen. Denk aan een 

fenomeen zoals skimmen, dat voor een groot deel  
is verdwenen door de introductie van de EMV-chip. 
Ook bij woninginbraken en autodiefstallen hebben 
dit soort simpele technopreventieve maatregelen 
hun waarde bewezen.” 

‘Burgers en onder
nemers kunnen  
criminele activiteiten 
signaleren’

Over de situationele benadering is dan ook steeds 
meer onderzoek beschikbaar. Criminologen uit deze 
stroming geloven niet dat criminaliteit alleen kan 
worden verklaard vanuit een analyse van criminele 
groepen en organisaties. In plaats daarvan buigen 
zij zich over de vraag: hoe maakt de omgeving het 
makkelijk om criminele activiteiten te ontplooien? 
De situationele benadering werd aanvankelijk voor-
al toegepast op ‘kleine criminaliteit’ zoals inbraken 
en overvallen. Inmiddels is het perspectief ook in 
zwang met het oog op georganiseerde criminaliteit, 
waaronder drugssmokkel. Kleemans ziet de samen-
werking met de private partijen als een belangrijk 
aandachtspunt bij dit type onderzoek. “Neem finan-
cieel-economische fraude. Er is zo veel te winnen als 
onderzoekers criminele fenomenen bespreken met 
ondernemers en brancheorganisaties. Onderzoekers 
kunnen dan de data analyseren van de criminaliteit 
waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. 
Anders komen inzichten pas na opsporingsonder-
zoek naar boven – en dan is het leed al geschied.  
En uiteindelijk kan op basis van het onderzoek ook 
worden bekeken wat er aan kan worden gedaan, en 
of de nadruk komt te liggen bij preventie of juist bij 
opsporing. Oplossingen beginnen nu eenmaal vaak 
met onderzoek: als niet duidelijk is wat het pro-
bleem precies is, dan komt ook niemand in actie.” 
Waarom werkt het bedrijfsleven dan niet mee?  
“Er kan veel worden geleerd van ongelukken, maar 
bedrijven willen geen vuile was buiten hangen.  

En het imago van hun branche kan in het geding  
zijn als de kwade broeders binnen de bedrijfstak 
benoemd worden.” 

Toch ziet Kleemans volop kansen voor een bijdrage 
vanuit de private sector aan de strijd tegen georga-
niseerde criminaliteit. “Europese regelgeving over 
de beveiliging van auto’s kan helpen om diefstallen 
te verminderen zonder dat de concurrentiepositie 
van autoproducenten verzwakt.” Daarnaast kan 
preventie gebaat zijn bij een sterkere bewustwording 
van de risico’s van georganiseerde criminaliteit 
onder ondernemers. De MGC wijst bijvoorbeeld op 
de rol van facilitators die het daders mogelijk maken 
om voertuigen of woonruimte te gebruiken zonder 
dat deze naar hen zijn te herleiden. “Er zijn crimi-
nelen die langere perioden achter elkaar steeds ver-
schillende auto’s huren, zodat hun kentekens niet 
bekend worden bij opsporingsinstanties. Daar kan 
iedere individuele autoverhuurder iets tegen doen. 
En brancheorganisaties kunnen hun leden informe-
ren over dit soort praktijken.”

BUURMAN
Ook burgers kunnen een rol spelen. “Het primaat 
van de aanpak ligt natuurlijk bij de opsporing, maar 
burgers en ondernemers kunnen wel criminele acti-
viteiten signaleren. Zware, georganiseerde misdaad 
is vaak grensoverschrijdend, maar kan lokaal geor-
ganiseerd zijn. Het kan gaan om je buurman of de 
loods naast je bedrijf. Neem iemand die grote hoe-
veelheden paracetamol koopt – dan is het de vraag 
of die wordt gebruikt om te versnijden met heroïne.” 
De uitdaging is om ervoor te zorgen dat burgers en 
ondernemers zich gehoord voelen, erkent Kleemans.

“Soms kan dat systematisch worden vormgegeven, 
zoals bij Meld Misdaad Anomiem, waar een duide-
lijke relatie is gelegd tussen meldingen van burgers 
en de opsporingspraktijk. Daarnaast zijn er branches 
waar persoonlijke relaties kunnen worden gelegd, 
zodat de werkvloer als loket kan fungeren in de  
richting van politie en justitie. In de strijd tegen xtc-
productie doet de politie dat al met een speciaal 
team, dat campagnes heeft ontwikkeld om de 
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omgeving bewust te maken van risico’s. En er is  
iets voor te zeggen dat de bedrijfssector die met een 
bepaalde vorm van criminaliteit te maken heeft, ook 
zo’n soort initiatief neemt. Want sommige onder-
nemers stellen doelbewust geen vragen – andere 
weten niet dat er iets aan de hand is.”

‘In het buitenland 
wordt het bestuur 
niet gezien als  
cruciale partij’

De opmars van fluïde criminele netwerken heeft 
duidelijk gemaakt dat de georganiseerde misdaad 
in de eenentwintigste eeuw moeiteloos de lands-
grenzen overstijgt. Mede dankzij ICT zijn criminele 
groepen steeds flexibeler en mobieler, en bewegen 
ze zich voortdurend tussen verschillende sectoren 
én jurisdicties. Kleemans ziet nog volop kansen  
om de internationale samenwerking bij de aanpak 
van georganiseerde criminaliteit te verbeteren.  
Nederland functioneert vaak als doorvoerland voor 
smokkel. Daarnaast krijgen onze autoriteiten veel te 
maken met de opsporing en uitlevering van crimi-
nelen uit andere landen – en dat biedt ook kansen. 
“Als bijvoorbeeld de Italiaanse politie vraagt om hier 
een verdachte op te pakken, dan kan dat worden 
gezien als extra werk. Maar het betekent ook dat de 
politie veel weet over netwerken die – in ieder geval 
deels – in Nederland actief zijn. Dat betekent dat 
buitenlandse korpsen indirect iets doen aan crimi-
naliteit in Nederland. Als de betrokken autoriteiten 
vaker grensoverschrijdend samenwerken, kan een 
effectieve, internationale aanpak opbloeien.”

CORRUPTIEVRIJ
Internationaal gezien doen we het in Nederland 
helemaal niet slecht, haast Kleemans zich te zeg-
gen. “De bestuurlijke aanpak is typisch Nederlands. 
In het buitenland bestaat wel de zogenoemde multi 
agency approach, maar het bestuur wordt daarin 

meestal niet gezien als cruciale partij. Dat is in  
zekere zin verklaarbaar: alleen als een land behoor-
lijk corruptievrij is, kan het bestuur de aangewezen 
partij zijn om opsporingsinformatie mee te delen  
en een integrale aanpak te ontwikkelen.” Wel kun-
nen onderdelen van de Hollandse bestuurlijke  
aanpak relatief eenvoudig worden geëxporteerd,  
denkt Kleemans. “Dat kan liggen in de sfeer van 
ver gunningverlening, maar ook wat betreft de focus  
op hotspots of op mensen die zonder dat ze het  

weten meewerken aan criminele activiteiten. Dat is  
bijvoorbeeld gebeurd bij de strijd tegen de xtc-handel 
vanuit Nederland. Er zijn maatregelen genomen om 
het moeilijker te maken voor producenten om aan 
de benodigde grondstoffen te komen. Ook zijn glas-
blazers aangesproken omdat ze kolven maakten die 
werden gebruikt in xtc-productielaboratoria.” 

Tegelijkertijd kan Nederland nog iets leren van het 
gebruik van meewerkende getuigen. In onder andere 

Italië krijgen topstukken regelmatig een deal aan-
geboden in ruil voor een belastende verklaring 
tegen criminele organisaties. “In Nederland ligt dit 
gevoelig, ook al is het soms wel een handig instru-
ment. Met name bij liquidaties en bij heel gesloten 
criminele groepen kan via een kroongetuige infor-
matie worden verzameld over de hoofdrolspelers, 
hun criminele activiteiten en hun geldstromen.  
Er zitten altijd juridische haken en ogen aan de in  zet 
van zo’n middel, maar Nederland lijkt hier vooral 
last te hebben van haar verleden.” Sinds de IRT-affaire 
wordt er terughoudend omgesprongen met bijzon-
dere opsporingsbevoegdheden zoals kroongetuigen 
en burgerinfiltranten.

‘Preventie is moeilijk  
te verkopen’

Een van de grootste uitdagingen voor de toekom-
stige aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft 
volgens Kleemans te maken met het huidige poli-
tieke klimaat, dat een sterke nadruk legt op repres-
sie. “Vaak is preventie het meest effectieve middel. 
Maar in het huidige klimaat krijgt een stevige dader-
aanpak prioriteit. En preventie is moeilijk te verko-
pen als er investeringen in nieuwe maatregelen voor 
nodig zijn – de kost gaat er vaak voor de baat uit.  
Bij repressie is dat precies andersom: op korte ter-
mijn lijkt het minder te kosten, maar op de lange 
termijn betaalt de samenleving zich blauw aan poli-
tie, justitie en gevangenissen.” Om preventie een 
stevige plek te geven in beleids- en kabinetsplan-
nen, kan onderzoek zoals dat van de MGC diensten 
bewijzen, denkt Kleemans. “Er is soms onderzoek 
nodig dat de harde feiten boven tafel brengt. Toen 
de prostitutiesector was gelegaliseerd, dachten we 
dat alles goed geregeld was. Onderzoek dat laat  
zien dat mensenhandel nog steeds plaatsvindt in  
de vergunde sector, zoals op De Wallen, is een van 
de belangrijkste redenen gebleken dat het thema zo 
hoog op de beleidsagenda is gekomen en gebleven.” 
<<

“De bestuurlijke aanpak is 
typisch Nederlands.” / foto: 

Liesbeth Dingemans. 
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