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Samenvatting (Dutch summary)

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit:
Een onderzoek naar undercoveroperaties en de
financiële aanpak
De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is regelmatig onderwerp van, soms hevig, 
academisch en politiek-maatschappelijk debat. De hoeveelheid beschikbare feitelijke 
informatie over dit onderwerp is echter beperkt. De debatten lijken dan ook vaak meer 
door normatieve stellingnames dan door empirisch inzicht te worden gestuurd. Het 
doel van dit proefschrift is het vergroten van het empirisch inzicht in de georganiseerde 
criminaliteit en vooral haar bestrijding. We richten ons op twee vormen van bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit: de strafrechtelijke aanpak en de financiële aanpak (‘follow 
the money’). Voor wat betreft de strafrechtelijke aanpak concentreert dit proefschrift zich 
op door de politie uitgevoerde undercoveroperaties (hoofdstuk 2 en 3). Voor de financiële 
aanpak kijken we naar wat daders eigenlijk doen met hun geld (hoofdstuk 4) alsook naar de 
uitvoeringspraktijk van een maatregel die is bedoeld om criminele inkomsten af te pakken, 
de ontnemingsmaatregel (hoofdstuk 5). De Nederlandse samenvatting die u nu leest is 
een vrijwel integrale vertaling van het afsluitende hoofdstuk ‘Conclusion and discussion’ 
(hoofdstuk 6). Hieronder worden allereerst de onderzoeksvragen, gebruikte databronnen en 
de belangrijkste empirische uitkomsten besproken (paragraaf S.1). Vervolgens bespreken 
we de sterke alsook de methodologisch zwakkere punten van dit proefschrift (paragraaf 
S.2), verkennen we de mogelijke implicaties voor het beleid (paragraaf S.3) en doen we 
suggesties voor verder onderzoek (paragraaf S.4).

S.1  Onderzoeksvragen, databronnen en empirische 
resultaten

S.1.1 De strafrechtelijke aanpak
Undercoveroperaties zijn een van de meest controversiële opsporingsmethoden. Het is ook 
een opsporingsmethode (althans een specifieke vorm ervan) die aan de basis lag van de IRT-
affaire, welke een bepalende invloed heeft gehad op het debat rondom opsporingsmethoden. 
Zowel de eerste als de tweede set onderzoeksvragen richt zich op door de politie uitgevoerde 
undercoveroperaties (de inzet van burgers in undercoveroperaties valt hierbuiten).167

167  Zie Kruisbergen en De Jong (2010) voor een meer uitgebreide Nederlandstalige toelichting.
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Undercoveroperaties: algemeen overzicht van undercoveroperaties in 
2004
Het Nederlandse Wetboek van Strafvordering maakt onderscheid tussen drie undercover-
bevoegdheden: het stelselmatig inwinnen van informatie; de pseudo-koop of -dienstver-
lening; en infiltratie. De eerste set onderzoeksvragen richt zich op undercoveroperaties 
in het algemeen, dat wil zeggen Nederlandse opsporingsonderzoeken waarin in 2004 is 
overwogen om een of meerdere undercoverbevoegdheden in te zetten.

• Hoe vaak worden undercoveroperaties ingezet?
• Welke verschillende soorten undercoveroperaties zijn er?
• Welke resultaten hebben deze undercoveroperaties opgeleverd?

Voor de beantwoording van deze vragen zijn verschillende informatiebronnen gebruikt. Van 
politiële infiltratieteams is informatie verkregen over Nederlandse opsporingsonderzoeken 
ten behoeve waarvan in 2004 contact is opgenomen met een infiltratieteam en waarin de inzet 
van een undercoveroperatie is overwogen.168 Daarnaast is voor alle opsporingsonderzoeken 
waarin een undercoveroperatie ook daadwerkelijk is ingezet, de officier van justitie en/of 
teamleider van de politie telefonisch geïnterviewd. Verder is Nederlandse jurisprudentie 
aangaande het gebruik van undercoveroperaties bestudeerd.
 In 2004 is de inzet van een undercoveroperatie overwogen in 89 Nederlandse 
opsporingsonderzoeken.169 In 52 zaken is uiteindelijk besloten dat de inzet van een 
undercoveroperatie niet mogelijk of niet (meer) nodig was. In 37 opsporingsonderzoeken 
is besloten om wel een undercoveroperatie in te zetten, maar in 3 van deze zaken 
werd afgezien van inzet van de operatie nog voordat die van start was gegaan. In 34 
opsporingsonderzoeken zijn dus daadwerkelijk een of meer undercoveragenten ingezet. In 
al deze gevallen ging het om de toepassing van het stelselmatig inwinnen van informatie 
en/of pseudo-koop of -dienstverlening; geen enkele keer betrof het infiltratie.
 Undercoveroperaties, in ieder geval in de onderzochte periode, worden dus niet vaak 
toegepast. Ter vergelijking: in 2008 zijn 26.425 Nederlandse telefoonnummers getapt 
(Tweede Kamer, 2008-2009, 30 517, nr. 13). Een verklaring voor het relatief geringe 
gebruik van undercoveroperaties zou kunnen zijn dat undercoveroperaties, vooral wanneer 

168  Undercoveroperaties in het kader van internationale rechtshulpverzoeken zijn niet meegenomen.

169  We verzamelden informatie van de vijf operationele politiële infiltratieteams omtrent alle 37 opsporingsonderzoeken 
ten behoeve waarvan in 2004 contact is opgenomen met een infiltratieteam en waarin is besloten om een 
undercoveroperatie in te zetten. Vier van de vijf politiële infiltratieteams konden ook informatie aanleveren 
met betrekking tot 46 opsporingsonderzoeken waarin het raadplegen van het infiltratieteam uitmondde in de 
beslissing om géén undercoveroperatie in te zetten. Aangenomen dat de verhouding tussen positieve en negatieve 
beslissingen (wel/geen inzet undercoveroperatie) zoals die bij deze vier infiltratieteams ligt ook geldt voor het vijfde 
infiltratieteam, komt het totale aantal negatieve beslissingen op 52, wat het totale aantal opsporingsonderzoeken 
waarin de inzet van een undercoveroperatie is overwogen op (37 + 52 =) 89 brengt (zie hoofdstuk 1).
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het om infiltratie gaat, pas worden gebruikt wanneer andere opsporingsmethoden hebben 
gefaald, hoewel de wetgeving niet voorschrijft dat undercoveroperaties in het algemeen 
uitsluitend als laatste redmiddel mogen worden ingezet. Andere mogelijke redenen zijn: 
het ontbreken van de behoefte om het middel vaker in te zetten; een beperkte kennis van 
en ervaring met undercoveroperaties; terughoudendheid om undercoveroperaties in te 
zetten als gevolg van de IRT-affaire en haar nasleep; en terughoudendheid vanwege de 
vereiste autorisatieprocedures, vooral in het geval van infiltratie (zie de tweede set van 
onderzoeksvragen).
 Undercoveroperaties variëren sterk wat betreft hun duur, intensiteit en het soort contact 
tussen undercoveragent en subject. Sommige operaties bestaan uit niet meer dan een kort 
zakelijk contact tussen undercoveragent en het subject en duren niet langer dan een dag. 
Er zijn echter ook undercoveroperaties die langer dan een jaar duren en uit vele contacten 
bestaan. Het soort contact verschilt ook. Contacten kunnen vooral zakelijk van aard zijn, 
zoals in veel opsporingsonderzoeken die zich richten op drugs of wapens. Maar soms moet 
een undercoveragent juist een vrij hechte persoonlijke en emotionele band opbouwen met 
een subject, zoals in een zaak waarin een undercoveragent ‘bevriend’ moet raken met een 
subject om informatie te vergaren over zijn betrokkenheid bij een moord.
 Verder hebben we gekeken naar de resultaten die undercoveroperaties voor een 
opsporingsonderzoek genereren. In 7 van de 34 opsporingsonderzoeken leverde de 
undercoveroperatie bewijs op dat is gebruikt bij de veroordeling van een of meer verdachten, 
in 4 zaken besloot het opsporingsteam op basis van de door de undercoveroperatie 
gegenereerde informatie dat de verdenking tegen een verdachte (gedeeltelijk) onterecht 
was (uitsluiting), in 1 zaak leverde de undercoveroperatie ‘alleen’ sturingsinformatie 
op; en in 22 zaken leverde de undercoveroperatie geen bijdrage aan het onderzoek of de 
berechting.
 Behalve de bijdrage die undercoveroperaties leveren aan opsporing en berechting van 
verdachten, kunnen ook gerechtelijke uitspraken over de toelaatbaarheid van dit instrument 
worden gezien als ‘resultaat’. Om te zien hoe rechtscolleges omgaan met verweren die door 
advocaten ten aanzien van undercoveroperaties naar voren worden gebracht, bestudeerden 
we meer dan 60 gerechtelijke uitspraken. In deze zaken bracht de verdediging van de 
verdachte bijvoorbeeld naar voren dat er sprake was geweest van ontoelaatbare uitlokking 
en/of dat de uitvoering van de operatie niet in overeenstemming was met de beginselen 
van proportionaliteit en/of subsidiariteit. Het overgrote deel van de verweren in de 
onderzochte uitspraken werd door de rechtscolleges verworpen. Voor de uitkomst van de 
beoordeling door een rechtscollege blijkt de transparantie van groot belang, dat wil zeggen 
de mate waarin het Openbaar Ministerie inzicht verschaft in de beslissing om tot inzet 
van een undercoveroperatie over te gaan alsmede in de daadwerkelijke uitvoering en in de 
uitkomsten van de operatie. In het overgrote deel van de zaken overtuigde de voorgelegde 
informatie het rechtscollege van de legitimiteit van de undercoveroperatie. In het relatief 
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kleine aantal zaken waarin het rechtscollege een gevoerd verweer wel gegrond heeft 
verklaard, lag de reden daarvan vaak in een te geringe transparantie en controleerbaarheid 
van de undercoveroperatie.
 Het meest opvallende kenmerk van de bestudeerde undercoveroperaties is de 
onvoorspelbaarheid van het verloop van de contacten tussen undercoveragent en subject, 
en dus van de undercoveroperatie als zodanig. Deze onvoorspelbaarheid komt het sterkst 
naar voren in operaties waarvan een of meer pseudo-kopen deel uitmaken. Tijdens een 
pseudo-koop doet een undercoveragent zich bijvoorbeeld voor als een medecrimineel die 
geïnteresseerd is in het kopen van wapens of drugs. In undercoveroperaties die zich richten 
op winstgemotiveerde criminaliteit zoals wapen- of drugshandel, doen undercoveragenten 
zich in feite voor als spelers op een criminele ‘markt’. Criminele markten worden echter 
gekenmerkt door specifieke risico’s (vergelijk Reuter, 1983: 113-117): het ongereguleerde 
karakter van de omgeving waarin spelers opereren; het feit dat het criminele ‘bedrijfsproces’ 
op ieder moment verstoord kan worden door arrestaties en inbeslagnames; en de ‘collega’s’ 
van een speler - zijn medecriminelen - die onbetrouwbaar of incompetent kunnen blijken 
te zijn. Wanneer een undercoveragent zich op een criminele markt begeeft, wordt hij 
geconfronteerd met het onbetrouwbare en onvoorspelbare gedrag dat zo kenmerkend is 
voor die markt. De meeste van de pseudo-kopen in de door ons onderzochte zaken verliepen 
dan ook niet volgens plan. Ofwel een pseudo-koop ging helemaal niet door, bijvoorbeeld 
omdat het subject uiteindelijk niet kon leveren, ofwel een pseudo-koop ging wel door 
maar het subject bleek minder dan de afgesproken hoeveelheid te leveren. Onverwachtse 
ontwikkelingen zoals deze betekenen niet automatisch dat een undercoveroperatie (totaal) 
faalt, maar in het algemeen betekenen zij wel dat een operatie langer duurt of niet de 
gewenste resultaten oplevert. Vanwege de grote frequentie waarmee toezeggingen niet 
worden waargemaakt, handelskwalificaties niet blijken te kloppen of pseudo-kopen in 
andere opzichten niet aan de verwachtingen blijken te voldoen, is het in ieder geval niet 
eenvoudig om efficiënt zaken te doen met criminelen.
 Deze bevinding contrasteert met een (impliciete) assumptie in het debat over 
undercoveroperaties. Een deel van het academische debat richt op het manipulatieve 
karakter van deze opsporingsmethode. Dit discours richt zich op de undercoveragent die 
het subject in een ‘val’ lokt en een actieve, sturende rol wordt toegeschreven in het contact 
met het subject, dat vooral een passieve, volgende rol lijkt te hebben. Nu is het zeker waar 
dat misleiding een essentieel kenmerk is van undercoveroperaties. Echter, het idee dat 
de undercoveragent degene is die het verloop van de contacten volledig domineert, gaat 
voorbij aan het feit dat, in veel zaken, het feitelijke verloop van een operatie in grote mate 
bepaald wordt door het onvoorspelbare gedrag van andere actoren.
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Undercoveroperaties: infiltratie 2000-2005
De undercoveroperaties uit 2004 die in de vorige subparagraaf zijn besproken, hebben zoals 
gezegd allen betrekking op de toepassing van het stelselmatig inwinnen van informatie en/
of pseudo-koop of -dienstverlening; geen van die zaken betrof infiltratie. Om inzicht te 
krijgen in de uitvoeringspraktijk van infiltratie, hetgeen de focus is van de tweede set 
onderzoeksvragen, is informatie verzameld over een langere periode, te weten de periode 
2000-2005. De wettelijke voorwaarden voor de inzet van undercoverbevoegdheden 
verschillen per undercoverbevoegdheid. De voorwaarden die gelden voor infiltratie zijn 
zwaarder dan die voor pseudo-koop of -dienstverlening en de voorwaarden voor pseudo-
koop of -dienstverlening zijn weer zwaarder dan die voor het stelselmatig inwinnen van 
informatie. Infiltratie is dus de meeste ‘zware’ undercoverbevoegdheid in het Wetboek 
van Strafvordering en wordt hoofdzakelijk ingezet tegen criminaliteit in georganiseerd 
verband. Behalve de wettelijke vereisten zijn ook de autorisatieprocedures die gelden voor 
infiltratie zwaarder dan die voor de andere twee undercoverbevoegdheden. Eén van de 
onderzoeksvragen richt zich specifiek op hoe deze regulering uitpakt in de praktijk.

• Hoe vaak worden infiltratieoperaties ingezet?
• Welke resultaten hebben deze infiltratieoperaties opgeleverd?
• Hoe werkt de regulering van infiltratieoperaties uit in de uitvoeringspraktijk?

De data beslaan alle infiltratieoperaties in Nederland gedurende de periode 2000-2005. 
Een officier van justitie die een infiltratieoperatie in wil zetten moet (via de hoofdofficier 
van justitie) een voorstel daartoe indienen bij de Centrale toetsingscommissie (CTC). Als 
de CTC van oordeel is dat infiltratie geoorloofd is, wordt het voorstel doorgeleid naar 
het College van procureurs-generaal, dat de uiteindelijke beslissing neemt omtrent wel 
of geen goedkeuring. Voor alle Nederlandse opsporingsonderzoeken waarin gedurende 
de periode 2000-2005 een verzoek om toestemming voor infiltratie is ingediend bij de 
CTC (en waarin de infiltratieoperatie was afgerond op het moment dat ons onderzoek 
werd verricht), hebben we de CTC-dossiers en/of de eigenlijke opsporingsdossiers 
bestudeerd.170 De opsporingsdossiers bevatten de (relevante) gegevens omtrent alle 
ingezette politieactiviteiten, zoals verslagen van undercoveroperaties, verslagen van 
afgeluisterde telefoon- en face-to-face gesprekken, verslagen van observaties, verslagen 
van verhoren van verdachten en getuigen, en de resultaten van financiële onderzoeken 
en inbeslagnames. Verder namen we face-to-face interviews af bij 35 mensen, waarvan 
er 20 betrokken waren bij een of meer van de door ons bestudeerde infiltratieoperaties. 
De andere vijftien respondenten werden geselecteerd op grond van hun betrokkenheid bij 
andere zaken waarin infiltratie is ingezet.

170  Infiltratieoperaties in het kader van internationale rechtshulpverzoeken zijn niet meegenomen.

Samenvatting
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 In de periode 2000-2005 is in 23 Nederlandse opsporingsonderzoeken toestemming 
gevraagd voor de inzet van een infiltratieoperatie.171 In zestien gevallen gaf het College 
van procureurs-generaal toestemming voor het gebruik van dit middel. In veertien zaken 
is de infiltratieoperatie ook daadwerkelijk uitgevoerd. In zes van die veertien zaken heeft 
de infiltratieoperatie bewijs opgeleverd dat een rol heeft gespeeld bij de veroordeling van 
een of meer verdachten. Vier operaties genereerden ‘alleen’ sturings- en/of restinformatie. 
De overige infiltratieoperaties leverden geen bijdrage aan de opsporing of berechting 
van verdachten.172 In de vorige subparagraaf bespraken we het onvoorspelbare verloop 
van undercoveroperaties, vooral die operaties waarvan een of meer pseudo-kopen deel 
uitmaken. Het verloop van infiltratieoperaties blijkt minstens even onvoorspelbaar. Van de 
dertien infiltratieoperaties waarin de undercoveragent erin slaagde contact te maken met 
het subject, richtten er twaalf zich op het voortbrengen van een of meer pseudo-kopen. 
Geen enkele van die twaalf voorgenomen pseudo-kooptrajecten verliep volgens plan.
 Behalve de infiltratieoperaties zelf bekeken we ook hoe de regulering van dit middel 
uitwerkt in de praktijk. Bij de beschrijving hiervan richten we ons op die aspecten van de 
regulering die niet altijd volledig blijken aan te sluiten op de uitvoeringspraktijk.
 Zoals eerder aangegeven wordt in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering 
onderscheid gemaakt tussen drie undercoverbevoegdheden: het stelselmatig inwinnen van 
informatie; de pseudo-koop of -dienstverlening; en infiltratie. Infiltratie wordt verondersteld 
riskanter te zijn dan de pseudo-koop of -dienstverlening en het stelselmatig inwinnen 
van informatie. De wettelijke voorschriften voor toepassing verschillen navenant: de 
voorwaarden voor infiltratie zijn zwaarder dan die voor pseudo-koop of -dienstverlening, 
terwijl de voorwaarden voor laatstgenoemde bevoegdheid weer zwaarder zijn dan die voor 
het stelselmatig inwinnen van informatie. In de uitvoeringspraktijk kan de toepassing van 
het stelselmatig inwinnen van informatie echter ingrijpender zijn dan de toepassing van 
infiltratie (Beijer et al., 2004: 103-104). De reden is dat in sommige gevallen van het 
stelselmatig inwinnen van informatie, bijvoorbeeld wanneer een undercoveragent wordt 
ingezet om te achterhalen of een man zijn vrouw heeft vermoord, de undercoveragent een 
vrij hechte band moet opbouwen met de verdachte; hij moet een zodanige persoonlijke 

171  In feite is gedurende de periode 2000-2005 in 24 opsporingsonderzoeken toestemming gevraagd voor infiltratie. 
Eén van deze opsporingsonderzoeken is echter niet meegenomen omdat de infiltratieoperatie nog lopende was op 
het moment dat onze dataverzameling plaatsvond.

172  Het is niet zinvol om de resultaten van infiltratieoperaties (in kwantitatieve termen) te vergelijken met de 
resultaten van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudo-koop of -dienstverlening. Ten eerste is het 
onderscheid tussen de drie in het Wetboek van Strafvordering onderscheiden undercoverbevoegdheden, in de 
uitvoeringspraktijk niet altijd even scherp. Ten tweede zijn verschillende infiltratieoperaties voorafgegaan door de 
inzet van het stelselmatig inwinnen van informatie en de meeste infiltratieoperaties gingen gepaard met het gebruik 
van pseudo-koop. Ten derde worden het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudo-koop of -dienstverlening 
ook ingezet in opsporingsonderzoeken die zich richten op één enkele verdachte, terwijl infiltratie altijd wordt 
ingezet in het kader van een criminele groepering, wat de kans groter maakt dat de operatie bewijs of andere 
relevante informatie oplevert ten aanzien van tenminste één verdachte.
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band met de verdachte opbouwen dat deze zich vrij voelt om open en eerlijk te zijn. Het 
opbouwen van een dergelijke vertrouwensband en het vervolgens verraden van deze 
’vriendschap’, kan psychologisch veel belastender zijn voor de undercoveragent en het 
subject dan wanneer de undercoveragent een drugshandelaar (of wapenhandelaar) speelt, 
zoals in verschillende infiltratieoperaties het geval is.
 Verder kunnen gecentraliseerde autorisatieprocedures leiden tot een terughoudendheid 
onder officieren van justitie ten opzichte van undercoveroperaties, met name infiltratie. 
Een officier van justitie die infiltratie in wil zetten moet voldoen aan verschillende 
autorisatievereisten. Uiteindelijk moet de goedkeuring worden verkregen van het hoogste 
niveau binnen het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal, een 
goedkeuring die, wanneer zij wordt verleend, bovendien periodiek moet worden verlengd. 
Als gevolg van deze procedure kan bij officieren van justitie de vrees ontstaan dat zij, 
wanneer zij voor dit middel kiezen, de controle over het opsporingsonderzoek verliezen. 
Vanwege die vrees zouden zij de inzet van infiltratie kunnen vermijden of kiezen voor een 
combinatie van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudo-koop, in welk geval 
geen tostemming van het College van procureurs-generaal is vereist (zie ook Beijer et al., 
2004: 109).
 Ten slotte blijkt het prospectieve element van de toets op subsidiariteit in zekere 
zin te botsen met de fundamentele onvoorspelbaarheid die kenmerkend is voor 
opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. Wanneer een voorgestelde 
infiltratieoperatie wordt getoetst op subsidiariteit, moet het College van procureurs-generaal 
beoordelen of het doel van het opsporingsonderzoek niet met andere middelen kan worden 
bereikt. Deze toetst op subsidiariteit heeft zowel een retrospectief als een prospectief 
element. Het retrospectieve element betreft de opsporingsinstrumenten die al zijn ingezet 
op het moment dat het voorstel voor de toepassing van infiltratie wordt ingediend. Het 
prospectieve element behelst de inschatting dat andere opsporingsinstrumenten dan 
infiltratie in de komende weken en maanden tot doorslaggevende resultaten zouden kunnen 
leiden. Het verloop van opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit is echter 
erg onvoorspelbaar. Factoren die aan die onvoorspelbaarheid ten grondslag liggen, zijn  
het grillige gedrag van criminelen, het relatief grote aantal verdachten dat in het vizier 
komt tijdens opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit en het feit dat vaak 
verschillende opsporingsinstrumenten tegelijkertijd worden ingezet. In verschillende zaken 
waarin het College van procureurs-generaal toestemming had gegeven voor de inzet van 
infiltratie bleken, nadat de toestemming was gegeven, andere opsporingsinstrumenten toch 
beslissende resultaten te genereren, ook al werden zij als ineffectief beoordeeld.

Samenvatting
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S.1.2 De financiële aanpak
De derde en de vierde set onderzoeksvragen concentreren zich op de financiële aanpak 
van georganiseerde criminaliteit. Deze financiële aanpak bestaat uit twee hoofdelementen. 
Enerzijds gaat het om anti-witwasmaatregelen, die zich vooral richten op het strafbaar 
stellen van handelingen met uit misdaad afkomstig geld en het tegengaan van het gebruik 
door criminelen van de legale financiële en economische infrastructuur. Anderzijds gaat het 
om maatregelen gericht op het afpakken van de criminele verdiensten van daders (Gallant, 
2005: 11).

Investeringen van daders in de legale economie
De derde set onderzoeksvragen richt zich op wat daders eigenlijk doen met hun geld. 
Het belangrijkste punt van aandacht betreft de investeringen van daders in de legale 
economie, aangezien dergelijke investeringen een belangrijke reden voor zorg zijn onder 
beleidsmakers (zie ook Kruisbergen et al., 2015b).

• Waar investeren daders hun geld in?
• In welke landen doen zij die investeringen?
• Wat kan uit de investeringen van daders worden afgeleid over onderliggende strategieën 

en motieven?

De data die wij voor de beantwoording van deze vragen gebruiken bestaan uit 
zaaksverslagen van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. De Monitor Georganiseerde 
Criminaliteit is een doorlopend onderzoeksproject naar de aard van de georganiseerde 
criminaliteit in Nederland. In vier rondes van dataverzameling, die de periode 1996-
2011 beslaan, zijn 150 zaken geanalyseerd. Voor deze 150 zaken, die een brede variatie 
van vormen van georganiseerde criminaliteit omvatten, is aan de hand van een itemlijst 
het opsporingsdossier uitgebreid bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in 150 zogenoemde 
zaaksverslagen. Om de derde set van onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn alle 150 
zaaksverslagen doorzocht op aanwezige informatie over het vermogen van verdachten. In 
124 van de 150 zaken werd informatie gevonden over investeringen in onroerend goed en/
of bedrijven in Nederland of een ander land. In totaal ging het in die 124 zaken om 1.196 
individuele bezittingen.
 De investeringen van daders in onder andere drugs-, mensensmokkel-, mensenhandel en 
wapenhandelzaken, bestaan voor een groot deel uit woningen. Deze woningen variëren van 
bescheiden onderkomens tot zeer luxueuze villa’s, die worden gebruikt door de daders zelf 
of hun naasten of worden verhuurd. De bedrijven waar deze daders in investeren betreffen 
vooral bedrijven in de groot- en detailhandel (bedrijven die fruit importeren bijvoorbeeld), 
horecabedrijven, transport bedrijven, bordelen, en bedrijven die behoren tot de financiële 
dienstverlening. Bij laatstgenoemde gaat het niet om banken, maar om management-/
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investeringsbedrijven of holdings die bijvoorbeeld worden gebruikt om ander bezit, zoals 
onroerend goed, onder te brengen. Een deel van de zaken uit de categorie fraude en witwassen 
laten een ander patroon zien. In de ‘onroerendgoedportfolio’ van deze daders zien we meer 
zakelijk onroerend goed. Onder de bedrijven waarin deze daders investeren zien we meer 
vastgoedbedrijven en de zojuist genoemde holdings. In het algemeen (over categorieën van 
misdrijven heen) zijn investeringen in de sectoren landbouw, mijnbouw, industrie en energie 
afwezig of sterk ondervertegenwoordigd. Verder bevatten de zaaksdossiers voor meer dan 
de helft van de bedrijven waarin daders hebben geïnvesteerd indicaties dat het bedrijf wordt 
gebruikt voor criminele activiteiten. De criminele doeleinden waarvoor de bedrijven worden 
gebruikt liggen op het vlak van witwassen, logistiek of legitimering.
 Voor bedrijven waar daders in investeren geldt dat in de meeste gevallen de dader 
op enigerlei wijze persoonlijk betrokken is bij het bedrijf, dat wil zeggen dat het bedrijf 
(gedeeltelijk) onder controle staat van de dader en voor criminele doeleinden wordt gebruikt 
en/of dat er daadwerkelijk legale economische activiteiten plaatsvinden ten gunste van 
de dader. Puur financiële investeringen daarentegen, dat wil zeggen obligaties, opties en 
aandelen in bedrijven waarbij daders níét persoonlijk betrokken zijn, zoals beursgenoteerde 
bedrijven, werden maar in een klein aantal zaken aangetroffen.
 Wat betreft het land waarin de investeringen worden gedaan, geldt dat daders overwegend 
investeren in het ‘thuisland’ (82% van de individuele bezittingen). Dit ‘thuisland’ is ofwel 
het land van herkomst, dat wil zeggen Nederland voor autochtone daders, Turkije voor 
daders van Turkse afkomst etc., ofwel het woonland, dat wil zeggen Nederland voor in 
Nederland woonachtige daders van bijvoorbeeld Turkse afkomst. Kijken we naar specifieke 
landen waarin is geïnvesteerd, dan zien we dat 64% van alle bezittingen zich in Nederland 
bevindt, terwijl 36% zich bevindt in een ander land.
 De analyses van de investeringen van daders waren vooral verkennend van aard. Toch 
kunnen zij ons iets leren over de houdbaarheid van verschillende theoretische benaderingen 
die in de literatuur over witwassen en georganiseerde criminaliteit zijn te vinden. Eén 
zo’n benadering is de economische (of economistische) benadering. Deze benadering 
gaat ervan uit dat daders bij investeringsbeslissingen vooral kosten- en batenafwegingen 
maken en daarbij een mondiaal perspectief hebben, dat wil zeggen dat ze investeren in 
een sterk geglobaliseerde economie. De belangrijkste factor voor het kiezen van een 
investering is hierbij winstgevendheid en daders worden verondersteld erg flexibel te zijn 
wat betreft het van land van investering, al naar gelang de uitkomst van de kosten- en 
batenafweging. De geografische horizon van de investeringsportfolio’s van onderzochte 
daders blijkt echter vrij beperkt, aangezien de meeste investeringen worden gedaan in het 
‘thuisland’. Bovendien investeren daders, vooral in (onder andere) drugs-, mensensmokkel-, 
mensenhandel- en wapenhandelzaken, onder andere in woningen en ander onroerend goed, 
hetgeen de mogelijkheid beperkt om snel investeringen te verplaatsen. Ook investeren ze 
in bedrijven waarmee ze (waarschijnlijk) bekend zijn vanuit het dagelijks leven (groot-/
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detailhandel, horeca) en die vaak worden gebruikt voor criminele activiteiten. Puur financiële 
investeringen daarentegen werden veel minder vaak aangetroffen. Deze uitkomsten wijzen 
uit dat de economische benadering waarschijnlijk niet het meest adequate perspectief biedt 
om de investeringsbeslissingen van daders te begrijpen.
 De criminele-infiltratiebenadering past ook niet goed bij onze empirische resultaten. 
Deze benadering benadrukt dat investeringen in de legale economie macht (invloed) voor 
daders met zich meebrengen. Er werden echter geen voorbeelden gevonden van daders 
die dankzij hun investeringen vanuit de ‘onderwereld’ opklommen naar machtige posities 
op nationaal niveau in de Nederlandse ‘bovenwereld’. Wel vonden we een klein aantal 
daders met sterke gevestigde posities in de reguliere samenleving, maar (sommige van) 
deze gevallen zijn eerder een illustratie van ‘infiltratie’ in omgekeerde richting; ‘legitieme’ 
zakenmensen en professionals zonder antecedenten die hun positie in de legale economie 
misbruiken om criminele activiteiten te ontplooien.
 In plaats van winstgevendheid (economische benadering) of macht (criminele-
infiltratiebenadering), lijkt nabijheid een meer geschikte term om de investeringen in de 
bestudeerde zaken te beschrijven.  De resultaten laten immers zien dat de afstand tussen de 
dader en zijn investeringen vaak klein is, zowel in fysieke als in sociale zin. Deze ‘nabijheid’ 
past goed binnen een benadering van georganiseerde criminaliteit die de nadruk legt op de 
sociale gelegenheidsstructuur. Kleemans en De Poot (2008) gebruikten de term ‘sociale 
gelegenheidsstructuur’ om de betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit te verklaren: 
criminele mogelijkheden hangen af van het sociale netwerk van personen, dat op zijn beurt 
weer afhangt van iemands leeftijd, sociale en geografische/etnische herkomst, beroep etc. 
Deze sociale gelegenheidsstructuur blijkt ook van nut wanneer we het investeringsgedrag 
van daders willen duiden: de mogelijkheden om te investeren worden bepaald, én beperkt, 
door iemands directe sociale omgeving.

Het opsporen en ontnemen van uit misdaad afkomstig vermogen
De vierde set onderzoeksvragen richt zich op pogingen van de autoriteiten om criminele 
verdiensten af te pakken. We concentreren ons op één specifiek instrument dat daartoe 
wordt gebruikt: de ontnemingsmaatregel. De empirische data bestaan uit zaken van de 
Monitor Georganiseerde Criminaliteit, vonnissen van ontnemingszaken, en gegevens van 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van ontnemingsmaatregelen. Tezamen geven deze bronnen onder andere een compleet 
beeld van de rechtsgang - van de eis van de officier van justitie in eerste aanleg tot en met 
een eventuele uitspraak van de Hoge Raad - alsook de incasso van de ontnemingsmaatregel 
bij 102 veroordeelde daders. Daarmee geven deze bronnen tevens inzicht in het probleem 
van uitval bij de ontneming, dat wil zeggen het grote verschil tussen de geschatte 
criminele winsten enerzijds en de daadwerkelijk ontnomen bedragen anderzijds. Twee 
onderzoeksvragen worden beantwoord:
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• Hoe werkt het opsporen en ontnemen van criminele verdiensten uit in zaken die zich 
afspelen in de georganiseerde criminaliteit?

• Welke verklaringen zijn er voor het fenomeen van uitval in ontnemingszaken?

Voor de 102 veroordeelden waarvoor we een compleet konden geven van zowel de 
gehele rechtsgang als de incasso van de ontnemingsmaatregel, bedraagt het totale bedrag 
aan ontnemingsvorderingen dat door de officieren van justitie in eerste aanleg is geëist 
€61.928.210. Aan het eind van de rechtsgang, wanneer de rechtbank en eventueel ook het 
gerechtshof en de Hoge Raad zich over de zaak hebben gebogen, is dit gereduceerd tot 
€27.463.899 (44 procent), waarvan juli 2015 €11.325.036 (41 procent van €27.463.899; 18 
procent van €61.928.210) is betaald (in 26 zaken is de incasso nog gaande).
 De uitval is dus aanzienlijk, zowel gedurende de rechtsgang als tijdens de executie 
van de ontnemingsmaatregel. Een belangrijke factor daarbij is hoe het ‘wederrechtelijk 
verkregen voordeel’ (criminele verdiensten) wordt vastgesteld in de rechtspraktijk. Er 
bestaat geen eenduidige, bindende omschrijving van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ 
of van hoe dat voordeel moet worden vastgesteld. Bovendien is de beschikbare hoeveelheid 
betrouwbare informatie om criminele verdiensten vast te stellen per definitie beperkt. Door 
deze ‘fundamentele onbepaaldheid’ bestaat er een brede variatie aan mogelijke zienswijzen 
op criminele verdiensten. Dit komt duidelijk naar voren in de bestudeerde zaken. In de 
meeste van de onderzochte zaken nam het rechtscollege de vaststelling van de criminele 
verdiensten door het Openbaar Ministerie niet over en werd besloten dat een (veel) lager 
bedrag van toepassing was. Hoe criminele verdiensten worden bepaald in het recht en de 
praktijk speelt waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij de uitval die plaatsvindt gedurende 
de incasso van ontnemingsmaatregelen. Het uitgavenpatroon van een veroordeelde en 
verliezen gedurende criminele transacties worden (gedeeltelijk) niet meegenomen wanneer 
het te ontnemen bedrag wordt vastgesteld. Dit is mogelijk goed te verdedigen op juridische 
en ideologische gronden, maar het brengt ook het risico met zich mee dat veroordeelden 
een ontnemingsmaatregel niet volledig kunnen voldoen.
 Een andere oorzaak van de uitval betreft een probleem waar de financiële aanpak van 
georganiseerde criminaliteit in het algemeen onder gebukt gaat: het feit dat (verstandige) 
daders hun vermogen verbergen, voor een deel in het buitenland, en de autoriteiten er niet 
in slagen dat vermogen volledig op te sporen. Verder is een deel van de uitval het gevolg 
van het feit dat rechtscolleges in sommige zaken een korting toepassen omdat de duur van 
de rechtsgang naar hun oordeel de redelijke termijn heeft overschreden. Ten slotte was 
in een aantal zaken de draagkracht van de veroordeelde voor het rechtscollege een reden 
om een lager bedrag op te leggen of waren er juridische gronden om de incasso van de 
ontnemingsmaatregel voortijdig te staken.
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S.2  Bereik van het onderzoek en methodologische 
overwegingen

Dit proefschrift richt zich op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Nu is het 
zo dat criminaliteit zich doorgaans in het verborgene afspeelt. Hetzelfde geldt overigens 
in zekere zin voor de bestrijding ervan. Dit kenmerk van het onderzoeksveld brengt 
beperkingen met zich mee voor een onderzoeker. De methoden die een onderzoeker kiest 
en de databronnen die worden gebruikt kennen altijd beperkingen, en dit geldt des te meer 
voor onderzoek naar een verborgen fenomeen als georganiseerde criminaliteit. Wat zijn de 
specifieke beperkingen, en de sterke punten, van onze onderzoeksopzet?

S.2.1 Bereik en beperkingen

Undercoveroperaties  
Ons onderzoek is een van de zeer weinige studies die empirisch inzicht bieden in de 
uitvoeringspraktijk en de resultaten van deze undercoveroperaties. Bovendien vond 
er een vrij uitgebreide dataverzameling plaats. We verzamelden informatie over alle 
89 undercoveroperaties die in één jaar, 2004, werden overwogen.173 Voor infiltratie, 
dat (nog) minder vaak wordt ingezet dan het stelselmatig inwinnen van informatie en 
pseudo-koop, verzamelden we informatie over alle 23 opsporingsonderzoeken waarin 
gedurende de periode 2000-2005 een voorstel was ingediend voor infiltratie bij de Centrale 
toetsingscommissie (CTC).174 Voor de twee deelonderzoeken naar undercoveroperaties 
zijn de volgende bronnen gebruikt: CTC-dossiers, opsporingsdossiers, informatie van de 
infiltratieteams, interviews en jurisprudentie.
 Het onderzoeksontwerp heeft echter ook zijn beperkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
geen undercoveragenten geïnterviewd. Zij zijn vooral vanwege veiligheidsoverwegingen 
buiten het onderzoek gehouden. Bij de inzet van een undercoveroperatie is de veiligheid 
van undercoveragenten een topprioriteit voor het Openbaar Ministerie en de politie. 
De kring van personen bij wie de identiteit van een undercoveragent bekend is, wordt 

173  We verzamelden informatie van de vijf operationele politiële infiltratieteams omtrent alle 37 opsporingsonderzoeken 
ten behoeve waarvan in 2004 contact is opgenomen met een infiltratieteam en waarin is besloten om een 
undercoveroperatie in te zetten. Vier van de vijf politiële infiltratieteams konden ook informatie aanleveren 
met betrekking tot 46 opsporingsonderzoeken waarin het raadplegen van het infiltratieteam uitmondde in de 
beslissing om géén undercoveroperatie in te zetten. Aangenomen dat de verhouding tussen positieve en negatieve 
beslissingen (wel/geen inzet undercoveroperatie) zoals die bij deze vier infiltratieteams ligt ook geldt voor het vijfde 
infiltratieteam, komt het totale aantal negatieve beslissingen op 52, wat het totale aantal opsporingsonderzoeken 
waarin de inzet van een undercoveroperatie is overwogen op (37 + 52 =) 89 brengt (zie hoofdstuk 1).

174  In feite is gedurende de periode 2000-2005 in 24 opsporingsonderzoeken toestemming gevraagd voor infiltratie. 
Eén van deze opsporingsonderzoeken is echter niet meegenomen omdat de infiltratieoperatie nog lopende was op 
het moment dat onze dataverzameling plaatsvond.
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zo klein als mogelijk gehouden. We hebben overigens wel de leidinggevenden van de 
undercoveragenten, de teamleiders van de infiltratieteams, geïnterviewd.175

 Een andere beperking betreft het feit dat de zaken die we hebben bestudeerd betrekking 
hebben op 2004 dan wel de periode 2000-2005. Is de uitvoeringspraktijk sindsdien 
veranderd en zijn die veranderingen zodanig dat zij de validiteit van de uitkomsten 
aantasten? Institutionele veranderingen hebben er in ieder geval wel plaatsgevonden. 
Of door die institutionele veranderingen de uitvoeringspraktijk is gewijzigd kan niet 
worden gezegd, omdat er geen recent onderzoek is waarmee we onze uitkomsten kunnen 
vergelijken. Hieronder gaan we in op deze institutionele (en andere) veranderingen.
 In 2005 waren er vijf actieve gespecialiseerde politiële infiltratieteams; één landelijk 
en vier regionale teams. Als gevolg van een reorganisatie die plaatsvond in 2008 zijn deze 
teams samengevoegd in één centraal aangestuurd landelijk team: de Unit Werken Onder 
Dekmantel (WOD). Deze nieuwe unit moest onder andere een grotere diversiteit tot stand 
brengen, zowel wat betreft de expertise en achtergrond van undercoveragenten als de 
soort zaken waarin het middel wordt ingezet. De unit WOD bestaat uit gespecialiseerde 
politieambtenaren. In 2009 verscheen er een richtlijn van de politie die toeziet op de inzet 
van reguliere politieambtenaren (niet werkzaam bij de unit WOD), bij kleine, ‘eenvoudige’ 
pseudo-kopen, zoals bij de aankoop van een goed dat via internet te koop wordt aangeboden. 
Deze politieambtenaren hebben weliswaar een specifieke opleiding gevolgd, maar deze is 
veel minder intensief dan die is vereist voor leden van de unit WOD. Of en zo ja welke 
effecten de creatie van de unit WOD en de daarmee samenhangende veranderingen hebben 
gehad op de uitvoeringspraktijk, is op dit moment niet duidelijk. Het is echter mogelijk 
dat het heeft geleid tot een toename van het gebruik van undercoveroperaties. In de maand 
waarin het laatste hoofdstuk van dit proefschrift werd afgerond, mei 2016, publiceerde 
het Algemeen Dagblad informatie waaruit zou blijken dat het aantal undercoveroperaties 
inderdaad is toegenomen. In 2011, 2012 en 2013 heeft de unit WOD, aldus de gepubliceerde 
informatie, operaties uitgevoerd in respectievelijk 55, 82 en 68 opsporingsonderzoeken 
(Voskuil, 2016). De krant verkreeg deze informatie via een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (WOB). Ook andere factoren kunnen hebben bijgedragen aan een toename 
van het aantal undercoveroperaties. Zo kan de terughoudendheid onder politieambtenaren 
en officieren van justitie ten opzichte van de inzet van undercoveroperaties bijvoorbeeld 
zijn afgenomen, omdat de afstand tot de IRT-affaire zowel chronologisch als mentaal is 
gegroeid.176 Verder is sinds het meest recente jaar waarop onze data betrekking heeft (2005) 
het belang van internet waarschijnlijk toegenomen, zowel voor daders als voor de opsporing. 

175  Een aantal studies richt zich specifiek op de effecten op undercoveragenten zelf van het onder dekmantel opereren, 
zoals  Girodo, 1991; Girodo et al., 2002; Macleod, 1995; Miller, 2006.

176  Het veranderde beleid ten aanzien van de criminele burgerinfiltrant (zie hoofdstuk 1) zou kunnen worden gezien 
als een illustratie van een afnemende terughoudendheid ten opzichte van opsporingsmethoden die ten tijde van de 
IRT-affaire en haar nasleep erg werden bekritiseerd.
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Ook dit kan hebben bijgedragen aan een toename van het aantal undercoveroperaties, 
bijvoorbeeld omdat online undercoveroperaties minder arbeidsintensief zouden zijn dan 
offline operaties.
 Een laatste opmerking omtrent het bereik van onze studie naar undercoveroperaties 
betreft de interpretatie van onze onderzoeksuitkomsten. Ons onderzoek richtte zich op de 
resultaten die de politie behaalde met de inzet van undercoveroperaties. We beschreven 
de bijdragen van deze operaties aan opsporingsonderzoek en berechting. Iemand zou 
zich af kunnen vragen hoe deze resultaten beoordeeld moeten worden: hoe goed of slecht 
zijn deze resultaten? Een dergelijke vraag kan (op dit moment) niet worden beantwoord. 
Ten eerste kunnen we de door ons in kaart gebrachte resultaten niet of nauwelijks in 
vergelijkend perspectief plaatsen omdat onderzoek naar opsporingsmethoden schaars is. 
Ten tweede is het vergelijken van resultaten van verschillende opsporingsmiddelen toch 
al lastig, aangezien de opsporingspraktijk in het algemeen sterk afwijkt van een (klassiek) 
experimentele setting waarin de invloed van één specifieke factor kan worden onderscheiden 
van de invloed van andere factoren. Dit geldt des te meer voor opsporingsonderzoeken 
naar georganiseerde criminaliteit. In onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit 
worden opsporingsmiddelen zoals undercoveroperaties, het gebruik van informanten of 
het afluisteren van telefoon- en/of face-to-face gesprekken, vaak in combinatie met andere 
middelen gebruikt. Informatie gegenereerd door een opsporingsmiddel wordt daarbij vaak 
aangewend voor (een meer effectieve) inzet van een ander middel. Ook verschillen de 
voorwaarden waaronder opsporingsmiddelen worden ingezet en zijn deze lastig te sturen, 
zoals (interpretatie van) de geldende regulering en de redenen en doelen van inzet.

Investeringen van daders in de legale economie
Net als empirisch onderzoek naar de toepassing van opsporingsmethoden, is ook onderzoek 
naar investeringen van daders in de legale economie schaars. Onze studie geeft inzicht in de 
bezittingen van daders op basis van 150 zaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. 
Onze resultaten wezen vooral op het belang van de sociale gelegenheidsstructuur 
wanneer we investeringspatronen willen begrijpen. We concludeerden dat ‘nabijheid’ 
een meer geschikte term is om de investeringsbeslissingen van daders te beschrijven dan 
‘winstgevendheid’ of ‘macht’. We pretenderen echter niet dat onze resultaten een volledig 
eenduidig of definitief antwoord bieden op vragen omtrent investeringen van daders. Ook 
dit deelonderzoek heeft zijn beperkingen.
 Het deelonderzoek is vooral gebaseerd op informatie uit opsporingsdossiers. Dat 
betekent in ons geval dat de studie alleen betrekking heeft op zaken die aandacht kregen 
van de politie en waarin verdachten werden aangehouden en dat alleen die investeringen in 
beeld zijn gekomen waarover de politie enige informatie kon verzamelen. Het gebruik van 
opsporingsdossiers brengt het risico met zich mee dat bepaalde resultaten verborgen blijven, 
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niet omdat de feiten er niet zijn maar simpelweg omdat de politie ze niet kon vinden.177 Een 
mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat het belang van bepaalde vermogensbestandsdelen of 
witwasmethoden worden onderschat, zoals investeringen in het buitenland. Verder richtten 
we ons op het feitelijk bezit van bijvoorbeeld onroerend goed en niet op het formele 
eigendom. Bovendien hebben we het aanhouden van contant geld en spaartegoeden niet 
meegenomen in onze analyses (zie hoofdstuk 4). Wanneer formeel eigendom, contant 
geld en spaartegoeden wel meegenomen zouden worden, zou dit tot andere uitkomsten 
kunnen leiden. Ten slotte is het zo dat onze data betrekking hebben op georganiseerde 
criminaliteit in Nederland, die in belangrijke mate bestaat uit transit crime, dat wil zeggen 
internationale illegale handel. Onderzoek naar investeringen van daders die participeren 
in andere types van georganiseerde criminaliteit, zoals het via afpersing en protectie 
gedeeltelijk overnemen van bedrijfstakken of regio’s (racketeering), kan tot deels andere 
uitkomsten leiden, zoals naar voren komt uit analyses van investeringen van de Italiaanse 
maffia (zie bijvoorbeeld Riccardi, 2014).178

Het opsporen en ontnemen van uit misdaad afkomstig vermogen
Voor het onderzoek naar het opsporen en ontnemen van uit misdaad afkomstig vermogen 
gebruikten we drie databronnen, te weten zaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, 
data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en vonnissen van ontnemingszaken. 
Door de combinatie van deze databronnen draagt de studie bij aan het inzicht in de praktijk 
en resultaten van de financiële aanpak van georganiseerde criminaliteit. Voor 102 daders 
analyseerden we zowel de rechtsgang als de incasso van de ontnemingsmaatregel. Voor 
die 102 daders gaven we een compleet beeld: van de eis van officier van justitie in de 
ontnemingszaak in eerste aanleg, de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg, het hoger 
beroep, cassatie bij de Hoge Raad tot en met wat de daders uiteindelijk daadwerkelijk 
betaalden. Omdat we ook de ontnemingsvonnissen hebben bestudeerd, waarmee we inzicht 
verkregen in de gronden waarop rechtscolleges beslisten om al dan niet af te wijken van de 
eis van de officier van justitie (of van de uitspraak van een lager rechtscollege), konden we 
bovendien een kwalitatieve duiding geven aan de gepresenteerde cijfers. De meeste van het 
relatieve kleine aantal andere empirische onderzoeken op dit terrein geven geen compleet 
beeld van de ontnemingsketen voor de bestudeerde gevallen en/of ontberen een kwalitatieve 

177  Beargumenteerd kan worden dat opsporingsdossiers per definitie geen informatie bevatten over investeringen die 
via succesvolle witwasmethoden zijn aangeschaft. Deze beperking wordt enigszins gecompenseerd door het feit 
dat we bij het bestuderen van de zaaksdossiers alle beschikbare informatie over het vermogen van daders hebben 
gebruikt; niet alleen informatie over in beslag genomen goederen maar ook informatie afkomstig van bijvoorbeeld 
informanten of afgeluisterde gesprekken (zie hoofdstuk 1).

178  Riccardi analyseerde geconfisceerde bedrijven in Italië. Hij concluderde dat de samenstelling van de 
investeringsportfolio van personen binnen de maffia wordt bepaald door onder andere de mogelijkheid om via de 
investeringen territoriale controle uit te oefenen en/of politieke en sociale relaties uit te bouwen (Riccardi, 2014; 
Savona, 2015; zie also Kleemans, 2015).
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duiding. We weten niet in welke mate de 102 ontnemingszaken representatief zijn voor alle 
ontnemingsprocedures die worden gevoerd tegen daders in de georganiseerde criminaliteit. 
De uitkomsten van de analyses van deze steekproef komen echter op hoofdlijnen overeen 
met wat bekend is uit andere bronnen: een scheve verdeling wat betreft de hoogte van de 
ontnemingsmaatregelen (veel ‘kleine’ en weinig ‘grote’ ontnemingen) (Van Duyne et al., 
2014); grote uitval gedurende de rechtsgang (Openbaar Ministerie en Politie, 2015: 13-
14); en grote uitval bij de incasso van de ontnemingsmaatregelen (Minister van Veiligheid 
en Justitie, 2015: 3; data van het CJIB, niet gepubliceerd; Van Duyne et al., 2014; voor 
Engeland en Wales, zie Bullock et al., 2009).
 Onze resultaten hebben alleen betrekking op ontnemingsmaatregelen. De 
ontnemingsmaatregel heeft als instrument om uit misdaad afkomstige verdiensten af te 
pakken de meeste aandacht gekregen in het Nederlandse debat op dit terrein. Er zijn echter 
andere instrumenten, zoals inbeslagnames en verbeurdverklaringen, en schikkingen (en 
transacties). In de laatste jaren is het totale bedrag aan ‘afgepakt’ geld sterk toegenomen, 
wat voor een belangrijk deel het resultaat is van een schikkingen. In paragraaf S.3.3. gaan 
we hier verder op in. Verder is het wettelijk kader voor het ontnemen van uit misdaad 
afkomstig geld verschillende keren gewijzigd (zie hoofdstuk 5) en is het beschikbare 
budget voor ‘afpakken’ verhoogd. Of, en zo ja in welke mate, deze veranderingen van 
invloed (zullen) zijn op de resultaten, is nog onbekend.

S.2.2 Toegevoegde waarde van de onderzoeksopzet

Zicht op de complexiteit van opsporingsonderzoeken
In deze studie beoogden we, onder andere, om een zowel breed als diep inzicht te bieden 
in het gebruik van undercoveroperaties in opsporingsonderzoeken. We verzamelden 
informatie over concrete zaken waarin dit middel is ingezet, gebruikten een open, 
kwalitatieve benadering en combineerden verschillende databronnen: opsporingsdossiers 
(en CTC-dossiers), informatie van infiltratieteams, interviews en jurisprudentie. Dit 
stelde ons in staat om niet alleen informatie te verschaffen over de aard van en het aantal 
undercoveroperaties in Nederland, maar om tevens inzicht te bieden in hoe dit middel 
bijdraagt aan opsporing en berechting van daders, hoe de interactie tussen undercoveragent 
en subject verloopt, en hoe regulering uitwerkt in de praktijk.
 De opsporing van georganiseerde criminaliteit is niet een populair onderzoeksterrein 
onder criminologen (De Poot, 2010: 102; Grabosky, 2010: 364). Dit betekent niet dat 
onderzoek naar het handelen van de politie volledig ontbreekt. Er is, bijvoorbeeld 
in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, een groeiend aantal evaluaties van 
politieactiviteiten. Deze studies vormen de basis voor evidence-based policing, waarbij 
politieactiviteiten worden gestuurd op grond van ‘bewijs’ met betrekking tot ‘wat werkt’ 
(what works): met welke praktijken en strategieën worden de doelen van politieoptreden 
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het meest kosteneffectief bereikt. Studies die vanuit dit kader opereren richten zich vaak 
op het kwantitatief meten van de processen en effecten van het politiewerk, bij voorkeur 
door middel van gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. Effecten worden 
daarbij gemeten door gebruik te maken van indicatoren als slachtofferschap, geregistreerde 
misdrijven, recidive en aantallen arrestaties en veroordelingen. Vanuit het evidence-based 
policing-perspectief is een groot aantal studies voortgekomen op een breed scala aan 
onderwerpen, zoals politieoptreden bij huiselijk geweld, de effecten van het vervolgen van 
jeugdige daders op recidivisme en buurtpreventieprogramma’s (Sherman, 2013). Bovendien 
heeft het bijgedragen aan de erkenning dat onderzoek belangrijk is en dat geprobeerd moet 
worden om een empirisch fundament te creëren voor het gebruik van politiemiddelen.
 Echter, niet alle relevante kenmerken van opsporingsonderzoeken, noch alle resultaten 
van opsporingsmethoden, kunnen gevangen worden in een volledig voorgestructureerd 
onderzoeksontwerp. Bij sommige onderwerpen laat de complexiteit of het gebrek aan 
eerder onderzoek een dergelijke benadering niet toe. Om inzicht te verkrijgen in de 
uitvoeringspraktijk en resultaten van undercoveroperaties, bijvoorbeeld, was het nodig 
om zaken waarin dit middels is ingezet vrij uitvoerig te bestuderen. Alleen dan ontstaat 
er een beeld van de context waarin de inzet plaatsvindt, wat betreft de soort daders en 
criminele activiteiten waar die inzet zich op richt, de interactie tussen undercoveragent 
en het subject, andere opsporingsinstrumenten die zijn ingezet, gemaakte keuzes tijdens 
de undercoveroperaties en de uitkomst van de zaak. Door onze onderzoeksopzet waren 
we in staat om de resultaten van een undercoveroperatie te interpreteren in relatie tot de 
specifieke kenmerken van het opsporingsonderzoek waarin de operatie is ingezet (De 
Poot, 2010: 102-104). In de bestaande literatuur over undercoveroperaties worden de 
resultaten van dit middel vooral besproken in termen van arrestaties, inbeslagnames en 
veroordelingen. Zoals in ons onderzoek is geïllustreerd, kunnen undercoveroperaties echter 
ook op andere manieren bijdragen aan de opsporing. Ze kunnen het inzicht genereren dat 
een verdenking waarschijnlijk (gedeeltelijk) onterecht is, op basis waarvan een persoon 
uitgesloten kan worden van verder onderzoek. Behalve veroordelingen en uitsluiting kan 
een undercoveroperatie ook sturingsinformatie voortbrengen. Dergelijke informatie kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt ten behoeve van de (meer effectieve) inzet van een ander 
middel, zoals wanneer een undercoveragent informatie verzamelt over de door daders 
gebruikte communicatiemiddelen of smokkelmethoden.
 Het belang van het doen van onderzoek naar het gebruik van opsporingsmethoden 
is bovendien veel breder dan het in kaart brengen van de resultaten die deze methoden 
voortbrengen. Opsporingsmethoden, en maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit 
in het algemeen, gaan vaak gepaard met een inbreuk op fundamentele rechten van 
de mens en zijn regelmatig onderwerp van debat. Om te voorkomen dat deze debatten 
vooral worden gevoerd op grond van ongefundeerde assumpties, in inzicht nodig in hoe 
opsporingsmethoden in de praktijk worden toegepast en hoe regulering in diezelfde praktijk 
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uitwerkt. Een dergelijk inzicht vereist, in ieder geval wanneer (voldoende) voorafgaand 
empirisch onderzoek ontbreekt, een open, meer kwalitatieve benadering en het gebruik van 
verschillende databronnen, zoals opsporingsdossiers, interviews en jurisprudentie.179

Discussie: het gebruik van opsporingsdossiers voor onderzoek
Opsporingsdossiers waren een belangrijke databron voor de empirische studies die 
ten grondslag liggen aan dit proefschrift. Het gebruik van politiegegevens voor 
onderzoeksdoeleinden kent bepaalde beperkingen. De meest fundamentele beperking betreft 
het feit dat de onderzoeker voor de selectie van personen (verdachten) en onderwerpen 
afhankelijk is van processen binnen de politie. Een opsporingsdossier is het resultaat van 
veel keuzes en factoren die buiten de invloedssfeer van de onderzoeker liggen: de keuze van 
de dader of de criminele groepering waarop de politie zich richt; de keuze van de in te zetten 
opsporingsinstrumenten; de keuze van onderwerpen waarop de informatieverzameling 
zich richt; of de politie al dan niet succesvol is bij het verzamelen van die informatie; 
en hoe de resultaten van de informatieverzameling worden opgeschreven in het dossier. 
Uiteindelijk hebben opsporingsdossiers alleen betrekking op personen en activiteiten die 
onder de aandacht van de politie kwamen en waarover de politie informatie wilde en kon 
verzamelen. Dit kan leiden tot een vertekening in de onderzoeksuitkomsten. Activiteiten 
van daders die buiten het zicht vallen van de politie, blijven immers ook buiten beeld van 
de onderzoeker. Bovendien is de verslaglegging in een opsporingsdossier in zekere zin per 
definitie ‘vertekend’, het verzamelen van informatie en rapportage vindt immers plaats 
vanuit een strafrechtelijk perspectief.
 Echter, vanuit het perspectief van een onderzoeker heeft het gebruik van opsporingsdossiers 
ook een belangrijk voordeel. Iedereen die zich wil verdiepen in criminele fenomenen, of 
het nu een onderzoeker is, een journalist of een politieambtenaar, wordt geconfronteerd 
met de ‘muren van stilzwijgen’ die criminele activiteiten omringen, vooral wanneer het om 
georganiseerde criminaliteit gaat (Van de Bunt, 2007, 2010). Alleen de politie echter heeft 
verregaande bevoegdheden om, via de inzet van opsporingsmethoden, door deze ‘muren’ 
heen te breken. Een onderzoeker die toegang heeft tot opsporingsdossiers profiteert van 
deze exclusieve bevoegdheden en kan zo een eveneens exclusief inzicht krijgen in de 
activiteiten van daders of in de wijze waarop zij zich tot elkaar en hun omgeving verhouden.
 Een onderzoeker kan natuurlijk ook interviews afnemen bij daders en met hen praten 
over deze of andere onderwerpen, ervan uitgaande dat ze daartoe bereid zijn. Dergelijke 
interviews kunnen belangrijke inzichten opleveren (zie bijvoorbeeld Van Koppen, 2013; 
zie ook Bernasco, 2010) en zijn voor sommige onderzoeksdoeleinden misschien zelfs 

179  Kwantitatieve benaderingen hebben eveneens belangrijke voordelen (evenals studies die zich bevinden aan het 
andere eind van het methodologische spectrum, etnographische ‘N = 1’-onderzoeken). Bepaalde aspecten van het 
beleid tegen georganiseerde criminaliteit zijn goed geschikt om onderzocht te worden met behulp van kwantitatieve 
onderzoeksmethoden (zie paragraaf S.4).
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noodzakelijk. Maar ook deze methode van dataverzameling kent zijn problemen. Hoe 
selecteer je bijvoorbeeld de respondenten, hoe krijg je hen bereid mee te doen aan het 
onderzoek en kan je hen zover krijgen om vrijuit en naar waarheid te vertellen. Een 
onderzoeker die toegang heeft tot bijvoorbeeld verslagen van afgeluisterde gesprekken 
tussen twee drugshandelaren, hoeft zich om deze problemen geen zorgen te maken.180 
Ten aanzien van de methoden die de politie gebruikt om informatie te verzamelen, zijn 
verdachten een ‘lijdend voorwerp’; de methoden worden ingezet zonder hun toestemming 
en in het geval van bijvoorbeeld afluisteren en undercoveroperaties ook zonder dat zij 
ervan op de hoogte zijn. Deze ‘onopvallende’ wijze van dataverzameling is erg waardevol 
voor het doen van onderzoek op een terrein dat anderszins weinig toegankelijk is.
 De rol die opsporingsdossiers kunnen spelen voor onderzoeksdoeleinden is natuurlijk 
afhankelijk van de mate waarin onderzoekers toegang hebben tot deze bron, maar ook van 
de opsporingsmethoden die de politie gebruikt en van de mate waarin van de resultaten 
van die methoden verslag wordt gelegd. In relatieve zin is de Nederlandse politie vrij 
toegankelijk voor onderzoekers. Verder kent Nederland geen traditie van plea bargaining; 
personen die worden verdacht van serieuze strafbare feiten worden in beginsel voor de 
rechter gebracht, hetgeen de nodige dossiervorming met zich meebrengt. Bovendien 
moet de Nederlandse politie verslag doen (proces-verbaal opmaken) van de methoden die 
zijn ingezet en van de bevindingen die daarmee zijn verkregen. Deze verslagen vormen 
onderdeel van het opsporingsdossier.

S.3 Implicaties

Welke mogelijke implicaties hebben onze empirische resultaten voor het beleid ten 
aanzien van georganiseerde criminaliteit? Hierop gaan we in drie aparte paragrafen in. 
In paragraaf S.3.1 richten we ons op de aansturing en transparantie van de opsporing. 
Paragraaf S.3.2 concentreert zich op de investeringen van daders in de legale economie. In 
de laatste paragraaf (S.3.3) bespreken we de implicaties ten aanzien van de opsporing en 
het afpakken van criminele verdiensten.

S.3.1 Aansturing en transparantie van de opsporing
De huidige Nederlandse wetgeving met betrekking tot het gebruik van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden is tot stand gekomen in de nasleep van de IRT-affaire. Deze 
affaire, die twintig jaar geleden plaatshad, draaide om opsporingsteams die ‘experimentele’ 
opsporingsmethoden toepasten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Deze 

180  Hoewel dit voorbeeld zelf al aantoont dat daders ook wanneer zij onder elkaar zijn goede redenen kunnen hebben 
om niet vrijuit te praten.
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speciale operaties werden uitgevoerd zonder (adequaat) toezicht en bovendien, aangezien 
zij geen expliciete basis hadden in het Wetboek van Strafvordering, in een wettelijk vacuüm.
De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO) die werd ingesteld naar 
aanleiding van de IRT-affaire, concludeerde dat er sprake was van een ‘crisis in de opsporing’ 
(PEO, 1996, Eindrapport; zie hoofdstuk 1). Het rapport dat de commissie uitbracht heeft 
aan de basis gelegen van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB), die in 
2000 van kracht is geworden. De Wet BOB kent drie uitgangspunten. Ten eerste dienen 
bijzondere opsporingsmethoden een expliciete wettelijke basis te hebben, dat wil zeggen 
dat ze ‘gedekt’ moeten worden door specifieke secties in het Wetboek van Strafvordering. 
Wat betreft undercoveroperaties maakt de Wet BOB onderscheid tussen drie verschillende 
bevoegdheden. Ten tweede versterkt de Wet BOB de rol van de officier van justitie. De 
officier van justitie heeft de formele leiding over het opsporingsonderzoek; hij beslist 
over de inzet van opsporingsmethoden. Ten derde moet de inzet van opsporingsmethoden 
controleerbaar en dus transparant zijn; van het gebruik van opsporingsmethoden moet 
verslag worden gemaakt en in beginsel moeten de gebruikte bevoegdheden in het openbaar 
ter terechtzitting worden verantwoord (Beijer et al, 2004: 277-278; Bokhorst et al., 2002: 
185-186; Kleemans, 2007: 164-165; Kruisbergen en De Jong, 2010: 37-42).
 De introductie van de Wet BOB past binnen een bredere, internationale trend. De 
laatste decennia zijn in verschillende landen instrumenten en maatregelen ingevoerd ter 
versterking van de greep op politieactiviteiten (Cockcroft en Beatty, 2009; Hale et al., 
2004; Newburn et al., 2007: 547-548; Neyroud en Disley, 2007: 552; Terpstra, 2011). Zo is 
de opsporing in toenemende mate onderworpen aan formele regelgeving. Dit is gebeurd in 
landen met een continentaal rechtsstelsel, zoals België en Nederland, maar ook in landen 
waar ze het gewoonterecht (common law) als rechtsstelsel hebben, zoals Engeland en 
Wales (Conway en Walsh, 2011: 241-242; De Roy en Van Dromme, 2004; Kruisbergen, 
Kleemans et al., 2012; Roberts, 2007: 97-102; Traest en Meese, 2000). Dankzij wetgeving 
is de uitvoering van undercoveroperaties, voorheen een ‘geheim en ongereguleerd’ proces, 
aan strikte regulering onderworpen (Neyroud en Disley, 2007: 553). Behalve regulering 
met betrekking tot specifieke opsporingsmethoden zijn er ook andere, meer algemene 
ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan een versterkte greep op, of aansturing van, 
politieactiviteiten.181 Centralisering (en standaardisering) is zo’n ontwikkeling. Zowel de 
Nederlandse politie als het Openbaar Ministerie heeft een zekere mate van centralisering 
doorgemaakt en er bestaan verschillende aanwijzingen en standaarden voor de opsporing 
(zie ook Hale et al., 2004; Terpstra, 2011: 101; Terpstra en Van der Vijver, 2005; Van de Bunt 
en Kleemans, 2007: 163-166, 182; Van de Bunt, 2004: 711-712; Jongeneel-Van Amerongen, 

181  Neyroud en Disley merkten met betrekking tot de sturing van de opsporing in het Verenigd Koninkrijk op dat 
‘iedere rol (is) gedefinieerd, iedere activiteit geregistreerd en voor iedere beslissing is rekenschap verschuldigd’ 
(Neyroud en Disley, 2007: 568).
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1997: 62-63). Het toegenomen belang van performancemanagement (prestatiesturing) 
is een andere ontwikkeling wat betreft de sturing van de opsporing (Neyroud en Disley, 
2007: 558-561). Met de opkomst van performancemanagement werden publieke taken, 
waaronder de politie, beschouwd als bedrijfsmatige processen; de uitvoering moet efficiënt 
zijn en er dient verantwoording over te worden afgelegd (Manning, 2008: 284). Om (op 
basis van) de prestaties te kunnen sturen, worden politieactiviteiten afgemeten aan de hand 
van (onder andere) kwantitatieve resultaten.182

 Regulering, prestatiesturing en centralisering (en standaardisering) van 
politieactiviteiten zijn instrumenten die dienen (onder andere) ter rationalisering van iets 
dat, voor zover het de opsporing betreft, in werkelijkheid heel complex is en in zekere 
zin ‘rommelig’ verloopt (Neyroud en Disley, 2007: 553). De inbreuken op mensenrechten 
die politieactiviteiten met zich mee kunnen brengen rechtvaardigen pogingen om die 
activiteiten te rationaliseren en aan te sturen. Zeker bij controversiële opsporingsmethoden 
als undercoveroperaties is de behoefte aan rationalisering en sturing sterk.183 Dankzij 
de Wet BOB zijn opsporingsmethoden als undercoveroperaties onderworpen aan specifieke 
voorschriften in het Wetboek van Strafvordering, waardoor het vacuüm waarin de  
politie opereerde voor de introductie van de wet is opgevuld. Bovendien heeft de Wet  
BOB de transparantie van het gebruik van opsporingsmethoden vergroot en de  
autoriteit van de officier van Justitie versterkt (Beijer et al., 2004; Bokhorst et al., 2002). 
Echter, niet ieder aspect van wetgeving en andere instrumenten die de greep op de 
opsporing moeten versterken is perfect afgestemd op de uitvoeringspraktijk. Ten eerste 
sluiten gedetailleerde regulering en de daarin gehanteerde onderscheiden niet altijd aan op 
de uitvoeringspraktijk. De uitvoering van de undercoverbevoegdheid waarvoor de 
wetgever de minst zware voorwaarden heeft opgesteld, het stelselmatig inwinnen 
van informatie, kan in de praktijk meer ingrijpend zijn dan de uitvoering van de 
undercoverbevoegdheid waarvoor de zwaarste voorwaarden gelden, infiltratie 
(hoofdstuk 2). Ten tweede kunnen gecentraliseerde autorisatieprocedures officieren van 
justitie afschrikken en daarmee wellicht onbedoelde gevolgen hebben (hoofdstuk 3). Ten 
derde botst het prospectief toetsen op subsidiariteit in zekere mate met de fundamentele 
onvoorspelbaarheid die kenmerkend is voor onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit 
(hoofdstuk 3). Ten vierde zou beargumenteerd kunnen worden dat het complexe en 

182  In 2003 introduceerde de Nederlandse overheid prestatiecontracten waarin meetbare resultaten waren opgenomen 
die die regionale politie-eenheden moesten behalen. In 2007 veranderde de opzet; er werd minder nadruk gelegd op 
kwantitatieve indicatoren. Lokale politie-eenheden, aldus Terpstra, behielden intern echter vaak streefwaarden voor 
de ‘productie’ (Terpstra, 2011: 91-96). Bovendien spelen kwantitatieve prestatieindicatoren, met betrekking tot het 
aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden en de hoeveelheid geld die van daders wordt afgepakt, 
een belangrijke rol in het door het Openbaar Ministerie en de politie uitgedragen beleid tegen de georganiseerde 
criminaliteit (Openbaar Ministerie en Politie, 2015).

183  Volgens Walsh en Conway (2011: 61) is de opkomst van proactieve opsporingsmethoden een van de oorzaken van 
de toegenomen aandacht voor vraagstukken rondom (onder andere) de aansturing van de politie.
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onvoorspelbare karakter van onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit zich ook 
slecht verhoudt tot de toegenomen behoefte aan stuurbaarheid die gepaard kan gaan met 
prestatiesturing.184

 Gezien het ingrijpende karakter van politieactiviteiten is het gerechtvaardigd deze te 
willen reguleren en aan te sturen, zoals we al eerder aangaven. Bovendien betekent het feit 
dat bijvoorbeeld de Wet BOB en autorisatieprocedures in sommige gevallen tot ongewenste 
uitkomsten kunnen leiden, niet dat deze instrumenten als zodanig inadequaat zijn. Onze 
resultaten laten wel zien dat de opsporingspraktijk onvoorspelbaar en complex is en minder 
stuurbaar dan instrumenten als regulering, autorisatieprocedures en prestatiesturing zouden 
kunnen doen vermoeden. De opsporing, en met name de opsporing van georganiseerde 
criminaliteit, zal waarschijnlijk onderwerp van debat blijven. Deze debatten zouden zich 
niet moeten richten op een eventuele verdere versterking van de (illusie van) directe 
sturing van het opsporingsproces. Eerder zou ingezet moeten worden op vergroting van 
de transparantie van de opsporing, waarschijnlijk het meest essentiële uitgangspunt van de 
Wet BOB. Opsporingsonderzoeken zijn maar in beperkte mate stuurbaar, maar ze kunnen 
en moeten wel controleerbaar en evalueerbaar zijn.

Transparantie
Vanzelfsprekend kan het opsporingsproces nooit volledig transparant zijn, en dat geldt des 
te meer voor methoden als undercoveroperaties. Echter, de transparantie zou wel vergroot 
kunnen worden (Walsh en Conway, 2011: 71; Kruisbergen, Kleemans et al., 2012). De Wet 
BOB heeft de transparantie ten aanzien van het gebruik van opsporingsmethoden zeker 
vergroot. De wet schrijft voor dat verslag wordt gemaakt van de methoden die zijn gebruikt 
in een opsporingsonderzoek en in beginsel moeten deze methoden in het openbaar ter 
terechtzitting worden verantwoord (Beijer et al, 2004: 277-278). Voor de introductie van de 
Wet BOB waren rechters vaak niet eens op de hoogte van het feit dat een undercoveroperatie 
was ingezet (Van Traa, 1997: 16). Een evaluatie van de Wet BOB liet zien dat Nederlandse 
rechters tevreden zijn met de verslaglegging van en het geboden inzicht in het gebruik 
van opsporingsmethoden (Beijer et al., 2004: 282), hetgeen ook naar voren kwam bij 
het bestuderen van gerechtelijke beslissingen ten aanzien van undercoveroperaties 
(hoofdstuk 2). Transparantie heeft echter niet alleen betrekking op het inzicht dat 
gerechtscolleges wordt geboden. Opsporingsmethoden zouden ook onderwerp moeten 
zijn van andere soorten van kritische evaluatie, anders dan vanuit een zuiver juridisch 
perspectief in een specifieke zaak, zoals het geval is bij de strafrechter.

184  Ons eigen empirisch onderzoek richtte zich niet op de toepassing van performance management (prestatiesturing) 
ten aanzien van de opsporing. Voor een overzicht van de mogelijke neveneffecten van sturing op output, zie, 
bijvoorbeeld, Van Thiel en Leeuw, 2002 (zie ook Cockcroft en Beattie, 2009; Garland, 2002: 119-120; Pollitt, 
1993; Ross, 2007: 520-521).
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 Opsporingsmethoden, en wanneer het om georganiseerde criminaliteit gaat ook de 
andere instrumenten die tegen dit fenomeen worden ingezet, zouden het onderwerp van 
debat moeten zijn, en dat zijn ze ook. Helaas is echter zowel het academische als het 
parlementaire debat voor een belangrijk deel gebaseerd op normatieve standpunten en 
onbeproefde veronderstellingen, simpelweg omdat empirische informatie niet voldoende 
aanwezig is. In de huidige situatie is er in Nederland vrijwel geen openbare informatie die 
een basaal inzicht geeft in de uitvoering van undercoveroperaties. Recentelijk, mei 2016, 
heeft een krant informatie gepubliceerd over het aantal uitgevoerde undercoveroperaties 
in drie verschillende jaren. Deze krant ontving deze informatie na een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (WOB) (zie paragraaf S.2.1). In het algemeen is echter informatie 
als het aantal en de soort van undercoveroperaties die worden ingezet, het type misdrijven 
waarbij dat gebeurt en de resultaten die ermee worden behaald, niet beschikbaar. Hetzelfde 
geldt voor veel andere opsporingsmethoden. Bovendien is onderzoek naar hoe en wanneer 
bepaalde opsporingsmethoden worden gebruikt en hoe regulering in de praktijk uitwerkt 
schaars.
 Een grotere kennis zou een sterkere fundering bieden voor het debat. Ook zou een 
sterkere empirische fundering regelgevende organen beter in staat stellen toezicht te 
houden op het gebruik van opsporingsmethoden en, wanneer nodig, goedgeïnformeerde 
besluiten te nemen. De kwaliteit van regelgeving kan daarvan profiteren. Om een dergelijke 
empirische fundering mogelijk te maken, moet informatie over de genoemde onderwerpen 
op regelmatige basis worden gegenereerd en toegankelijk gemaakt. Bovendien zouden 
criminologen vaker moeten kiezen voor - en worden toegelaten tot - de opsporingspraktijk 
als onderzoeksterrein.
 De affaire die leidde tot het instellen van de Parlementaire Enquêtecommissie 
Opsporingsmethoden (PEO), en uiteindelijk tot introductie van de Wet BOB, speelde zich 
grofweg twintig jaar geleden af. Vanwege haar grondige onderzoek kon deze commissie 
het parlementaire debat van informatie voorzien. De transparantie die dankzij het werk van 
de commissie tot stand werd gebracht zou, tot op zekere hoogte, gecontinueerd moeten 
worden en zou niet afhankelijk moeten zijn van een ‘affaire’ of van specifieke verzoeken 
om informatie.

S.3.2 Misdaadgeld en de legale economie
In hoofdstuk 4 concludeerden we dat een theoretische benadering van georganiseerde 
criminaliteit die de nadruk legt op de sociale gelegenheidsstructuur goed bruikbaar is 
om de investeringen van daders in de legale economie te verklaren. De keuzes die een 
dader maakt bij het investeren worden bepaald en beperkt door de mogelijkheden die hij 
vindt in zijn directe sociale omgeving. Een benadering die de nadruk legt op de sociale 
gelegenheidsstructuur bleek meer geschikt om de gevonden investeringen te beschrijven 
dan een economische benadering of een criminele-infiltratiebenadering. Onze ‘verwerping’ 
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van de economische, of misschien moeten we zeggen economistische, benadering, betekent 
natuurlijk niet dat we ervan uitgaan dat daders geen winst zouden willen maken wanneer 
zij hun geld investeren in de legale economie. Evenmin betekent het afwijzen van de 
criminele-infiltratiebenadering dat de investeringen van daders volstrekt irrelevant zijn 
wat betreft invloed en macht in de reguliere samenleving. Hoewel macht in het algemeen 
misschien niet de belangrijkste drijfveer is wanneer daders hun geld investeren, zouden 
deze investeringen uiteindelijk wel kunnen leiden tot een zekere mate van invloed, zeker 
wanneer een dader of criminele groepering voor langere tijd buiten het bereik van de politie 
blijft. Het voorkomen dat daders bepaalde posities verkrijgen in de reguliere samenleving 
is dan ook wel degelijk een van de redenen waarom het opsporen en afpakken van criminele 
verdiensten belangrijk is.
 Onze analyse van investeringen van daders, evenals andere studies, lieten zien dat 
onroerend goed een belangrijke investeringscategorie is (Webb en Burrows, 2009: 27; 
Matrix Knowledge Group, 2007: 39; Malm en Bichler, 2013). Voor een dader heeft 
investeren in onroerend goed verschillende voordelen. Ten eerste wordt onroerend goed 
vaak beschouwd als een veilige en renderende investering. Ten tweede kan onroerend 
goed, vanwege het prijsniveau, veel geld absorberen. Ten derde is de prijsvorming van 
onroerend goed weinig transparant. Een vierde voordeel ligt in de mogelijkheid om het 
eigendom van onroerend goed af te schermen. Ten vijfde hebben ook criminelen, net als 
andere mensen, een plek om te wonen nodig (Soudijn en Akse, 2012; WEF, 2011: 9-11; 
Van Gestel, 2010; KLPD, 2008: 141; Kruisbergen, Van de Bunt et al., 2012: 214).185 De 
vastgoedmarkt is ook voor de legale economie van groot belang. Dat betekent dat het 
moeilijk kan zijn om effectieve maatregelen te nemen tegen de instroom van misdaadgeld 
in de vastgoedmarkt die niet tegelijkertijd ook raken aan de belangen van legale actoren. 
Het kan echter de moeite lonen om toch te investeren in dergelijke maatregelen en om het 
zicht van autoriteiten op onroerend goed (verder) te versterken.186

S.3.3 Het opsporen en ontnemen van uit misdaad afkomstig  
vermogen

Sinds de ontnemingswetgeving van kracht werd, zijn er verschillende maatregelen genomen 
om de wettelijke mogelijkheden voor ontneming te verruimen. Deze maatregelen kwamen 
vaak voort uit de behoefte om gepercipieerde problemen ten aanzien van de bestaande 

185  Een nadeel van investeringen in onroerend goed, in ieder geval wanneer daadwerkelijk bijvoorbeeld een woning 
wordt aangekocht in plaats van vastgoedgerelateerde financiële producten, is dat het geld letterlijk vastzit, vooral 
in een periode waarin het aantal transacties sterk is gedaald (Soudijn, 2011: 44-45).

186  Recentelijk zijn (worden) er verschillende maatregelen ontwikkeld die de kwetsbaarheid van de vastgoedmarkt ten 
aanzien van witwassen moeten beperken. Op het moment dat dit proefschrift werd afgerond (zomer 2016), was het 
nog niet duidelijk hoe deze maatregelen, zoals de implementatie van de vierde EU-anti-witwasrichtlijn (Directive 
(EU) 2015/849), uitwerken (zie ook Minister van Veiligheid en Justitie, 2016).
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wetgeving of de uitvoering daarvan te verhelpen. Soms lijkt een dergelijk initiatief echter 
meer geïnspireerd door verontwaardiging over behaalde resultaten, dan door een inzicht in 
de uitvoeringspraktijk van ontnemingen (zie ook Borgers en Simmelink, 2005b; Borgers 
et al., 2007). Het parlementaire debat rondom ontneming lijkt soms te suggereren dat de 
uitval in ontnemingszaken vooral wordt veroorzaakt door wetgeving of toepassing van die 
wetgeving die te soepel is voor een veroordeelde.
 Een voorbeeld hiervan is wetgeving die januari 2015 van kracht is geworden.187 
Deze wijziging van de ontnemingswetgeving is bedoeld om de aftrek van kosten bij het 
bepalen van de hoogte van het te ontnemen bedrag in te perken. De wetsgeschiedenis 
laat zien dat er verontwaardiging was over het feit dat in sommige zaken rechters bij het 
bepalen van criminele verdiensten rekening houden met kosten die een veroordeelde heeft 
gemaakt. Hoewel de memorie van toelichting bij de ontnemingswetgeving zoals die in 
1993 is ingevoerd expliciet de mogelijkheid van kostenaftrek noemt (Tweede Kamer, 
1989-1990, 21 504, nr. 3: 16), hetgeen verder is uitgewerkt in jurisprudentie die sindsdien 
is ontstaan, lijkt de aftrek van kosten te worden gezien als een ten onrechte verleende 
gunst aan veroordeelden. De wetswijziging die januari 2015 is ingegaan is bedoeld om 
deze gepercipieerde onevenwichtigheid in de uitvoering van de ontnemingsmaatregel te 
herstellen (Tweede Kamer, 2011-2012, 29 911, nr. 56, 57; Tweede Kamer, 2012-2013, 33 
685, nr. 3; Kooijmans en Borgers, 2012).
 De vraag is echter of de probleemanalyse achter dit wetsvoorstel een juiste is. De 
gewijzigde wetgeving zelf wijkt op het punt van kostenaftrek niet af van hetgeen in de 
praktijk in ontnemingszaken al gebeurde; kostenaftrek is alleen onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk. De wijziging lijkt daarmee wat overbodig, ware het niet dat de toelichting bij de 
wetgeving duidelijk maakt dat deze is bedoeld om tot een beperking van kostenaftrek te 
komen (Kooijmans en Borgers, 2012; Borgers en Simmelink, 2005b). Bovendien lijkt het 
oordeel dat de huidige rechtspraak op dit punt te soepel of onevenwichtig is, niet zozeer 
de uitkomst van een grondige analyse van de rechtspraak, maar vooral een uiting van de 
mening dat kostenaftrek bij ontnemingen op zichzelf verkeerd is. Het uitgangspunt dat 
wetgeving zoals deze lijkt in te geven, namelijk dat veroordeelden er ‘te gemakkelijk vanaf 
komen’, vertroebelt het zicht op de uitvoeringspraktijk.
 In hoofdstuk 5 beargumenteerden we dat de uitval in ontnemingszaken waarschijnlijk 
samenhangt met de wijze waarop criminele verdiensten worden vastgesteld in de 
rechtspraktijk. Wat betreft de uitval gedurende de rechtsgang in ontnemingszaken gaat het 
dan vooral om de fundamentele onbepaaldheid van het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ 
(criminele verdiensten), waardoor er in concrete zaken veel ruimte is voor uiteenlopende 

187  Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de 
Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, 
alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding 
financieel-economische criminaliteit), Stb. 2014, nr. 445.
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zienswijzen op waar dat voordeel precies uit bestaat. Ook bij de uitval die plaatsvindt 
gedurende de incasso van ontnemingsmaatregelen speelt hoe criminele verdiensten 
worden bepaald in het recht en de praktijk een rol. Juist omdat het uitgavenpatroon van 
een veroordeelde en verliezen gedurende criminele transacties gedeeltelijk niet worden 
meegenomen bij het vaststellen het te ontnemen bedrag, zullen veroordeelden een 
ontnemingsmaatregel niet altijd volledig kunnen voldoen.188

 Het beleid en debat rondom het afpakken van criminele verdiensten zou meer gevoed 
moeten worden door pragmatisme, feiten en analyse. Aan beleidsvoorstellen rondom dit 
thema is er geen gebrek. Zowel het beleid als het debat kan profiteren van een beter inzicht 
in de uitvoeringspraktijk van het opsporen en afpakken van criminele verdiensten alsook 
van een heldere analyse van de te bereiken doelen, de daarbij in te zetten instrumenten en de 
op te lossen knelpunten. Toekomstig debat rondom de financiële aanpak van georganiseerde 
criminaliteit zou (onder andere) van de volgende vertrekpunten uit moeten gaan.
 Ten eerste is financiële recherche veel meer dan een noodzakelijke voorwaarde voor 
het afpakken van criminele verdiensten. Het debat lijkt erg gericht op het ‘afpakken’, maar 
opsporing met een financiële invalshoek heeft een veel breder nut voor de bestrijding van 
criminaliteit. Zo kan financieel rechercheren nieuwe verdachten in beeld brengen, informatie 
opleveren over de verblijfplaats en bewegingen van verdachten en het kan inzicht verschaffen 
in de rol die verschillende verdachten binnen een samenwerkingsverband spelen (Brown et al., 
2012: 5-9; Levi, 2013; zie ook Slot et al., 2015). Ook kunnen in kaart gebrachte geldstromen 
bijdragen aan het bewijs dat een dader een achterliggend delict heeft gepleegd. Zo kan 
bijvoorbeeld in een geval van mensenhandel of afpersing de overdracht van geld van een 
slachtoffer naar een verdachte bijdragen aan de verdenking tegen laatstgenoemde (Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2014: 145-146).189

188  Uitval wordt ook veroorzaakt door het feit dat (sommige) daders (een deel van) hun vermogen verborgen weten 
te houden. Het opsporen en afpakken van vermogen wordt bijvoorbeeld bemoeilijkt doordat een deel van de 
vermogensbestanddelen zich in het buitenland bevindt (hoofdstuk 4). Een sterkere internationale samenwerking 
zou de opsporing en ontneming van deze buitenlandse vermogensbestanddelen ten goede komen.

189  Een element van het financieel rechercheren dat zeker niet wordt onderschat, misschien eerder het tegenovergestelde, 
is de financiële opbrengst die het genereert. Van investeringen in de financiële aanpak wordt verwacht dat ze 
resulteren in grote stijgingen van het afgepakte vermogen. Financieel rechercheren wordt verondersteld zichzelf 
terug te verdienen, en (veel) meer dan dat. Of de financiële baten van de financiële aanpak ook daadwerkelijk 
de kosten overstijgen, is echter maar helemaal de vraag, zoals onderzoek in het Verenigd Koninkrijk indiceert 
(Levi, 2013: 10; Sproat, 2009; Collins en King, 2013; Bullock, 2014: 63) (de kosten-batenratio zal bovendien 
ook sterk variëren tussen de verschillende instrumenten die worden gebruikt om vermogen af te pakken, zoals in 
deze subparagraaf ook wordt toegelicht). Financiële winst is ook niet het enige en misschien ook niet het meest 
belangrijke oogmerk van het afpakken van criminele verdiensten. Behalve het bekrachtigen van het normatieve 
standpunt dat misdaad niet mag lonen, kan het een ook rol spelen bij het voorkomen van toekomstige misdrijven. 
Het feit dat ontnemingsmaatregelen niet volledig worden geïncasseerd, betekent namelijk niet dat zij - laat staan 
andere instrumenten - volledig falen in het bereiken van de gewenste effecten. Er wordt via deze en andere 
instrumenten immers wel degelijk vermogen afgepakt van daders en je mag veronderstellen dat dat op zijn minst 
enige uitwerking op hen heeft.
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 Ten tweede moet in het debat rondom de financiële aanpak het onderscheid tussen de 
verschillende instrumenten om geld af te pakken in ogenschouw worden genomen. Het 
afpakken van criminele verdiensten lijkt in het debat nogal eens als een homogene activiteit 
te worden gezien. De potentiële kosten en baten en de toepasbaarheid van instrumenten 
als de ontnemingsmaatregel, schikkingen en inbeslagnames van contant geld, verschillen 
echter sterk.
 Kijken we naar de kosten en baten van het ‘afpakken’, dan zien we dat de totale waarde 
van het afgepakte vermogen de laatste jaren fors is toegenomen. In de periode 2012-2015 
is het gezamenlijke resultaat van ontnemingsmaatregelen, schikkingen (en transacties), en 
inbeslagnames en verbeurdverklaringen, sterk gestegen: €50 miljoen in 2012, €90 miljoen 
in 2013, €136 miljoen in 2014 en €144 miljoen in 2015. In 2012 leverde de incasso van 
ontnemingsmaatregelen €19,6 miljoen op, bijna 40% van de totale waarde aan afgepakt 
vermogen. In 2015 werd er weliswaar voor €22,8 miljoen aan ontnemingsmaatregelen 
geïncasseerd, maar dit vertegenwoordigde nog maar bijna 16% van de totale waarde 
aan afgepakt vermogen. De indrukwekkende toename van het afgepakte vermogen 
is in belangrijke mate toe te schrijven aan een klein aantal zaken van zogenoemde 
witteboordencriminaliteit die met een schikking en/of transactie zijn afgedaan. Zo werd in 
2013 door de First Curaçao International Bank N.V. (FCIB), die was veroordeeld wegens 
overtreding van regelgeving voor financiële instellingen, een regeling getroffen met het 
OM waarbij de bank €35 miljoen betaalde. In 2015 betaalde SBM offshore €61 miljoen 
als onderdeel van een regeling naar aanleiding van betrokkenheid bij omkooppraktijken 
(Minister van Veiligheid en Justitie, 2013, 2015; Openbaar Ministerie, 2014, 2015, 2016; 
data van het CJIB, niet gepubliceerd). Een andere relevante factor bij de toename van het 
afgepakte vermogen is de aandacht die de politie besteedt aan ondergronds bankieren en 
geldkoeriers, welke resulteert in de inbeslagname van aanzienlijke hoeveelheden contant 
geld (Openbaar Ministerie en Politie, 2015). Het Openbaar Ministerie kiest ervoor om een 
deel van deze zaken niet via een gang naar de rechter maar via een transactie te regelen, 
vooral wanneer het om zogenoemde ‘first offenders’ gaat. In dergelijke gevallen moet de 
betreffende persoon, behalve dat hij of zij het aangetroffen contante geld verliest, een 
aanvullend geldbedrag betalen.
 De zaken van witteboordencriminaliteit die we zojuist bespraken en de acties die zich 
richtten op de geldkoeriers (de ‘first offenders’ onder hen), werden afgedaan zonder een 
gang naar de rechter. Via het treffen van een regeling werd voorkomen dat het ‘afpakken’ 
onderwerp werd van langdurige gerechtelijke procedures, zoals bij ontnemingsmaatregelen 
het geval kan zijn. Bovendien verloopt de incasso in deze zaken relatief gemakkelijk: de 
betrokken partijen stemmen immers in met betaling (en ze betalen ook (zie de cijfers 
over de afdoening van schikkingen in Minister van Veiligheid en Justitie, 2015)). Voor 
de koeriers geldt bovendien nog dat de inbeslagname van hun geld vaak samenvalt met 
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hun aanhouding.190 Wanneer het om de verhouding tussen financiële kosten en baten van 
‘afpakken’ gaat, zullen schikkingen en transacties, en inbeslagnames, waarschijnlijk 
dan ook efficiënter zijn dan ontnemingsmaatregelen. Efficiëntie is echter niet het enige 
en misschien ook niet het meest belangrijke criterium. Zoals gezegd verschillen de 
instrumenten om criminele verdiensten af te pakken ook van elkaar wat betreft hun 
toepasbaarheid. Schikkingen zijn bijvoorbeeld alleen mogelijk in zaken waarin zowel 
het Openbaar Ministerie als de dader(s) willen (en kunnen) schikken (betalen). Verder is 
het in beslag nemen van geld vanzelfsprekend alleen mogelijk in zaken waarin contant 
geld is te vinden. Het onderscheid tussen de verschillende instrumenten, wat betreft hun 
toepasbaarheid en de mogelijke kosten en baten, moet een uitgangspunt zijn van het debat 
over de financiële aanpak.191

 Een derde - en het meest essentiële - vertrekpunt voor toekomstig debat rondom de 
financiële aanpak van georganiseerde criminaliteit is dat moet worden nagedacht over 
wat we willen bereiken met die aanpak. Zojuist zijn we ingegaan op de grote verschillen 
tussen de instrumenten die worden gebruikt om criminele verdiensten af te pakken. Als het 
doel is om een zo hoog mogelijke afpakopbrengst te realiseren tegen de laagst mogelijke 
kosten, dan zijn schikkingen en transacties, en inbeslagnames, misschien meer geschikte 
instrumenten dan ontnemingsmaatregelen. Als daarentegen het uitgangspunt is dat in ieder 
geval geprobeerd moet worden om iedere met criminaliteit verdiende euro af te pakken, 
dan moet geaccepteerd worden dat de financiële kosten daarvan hoger zouden kunnen 
zijn dan de opbrengsten. In plaats van het afpakken van criminele verdiensten, zou ook 
de bestrijding en preventie van georganiseerde criminaliteit als belangrijkste doel van de 
financiële aanpak kunnen worden aangemerkt. Dit zou deels tot weer andere keuzes kunnen 
leiden wat betreft de invulling van deze aanpak, keuzes die bij voorkeur zijn gebaseerd op 
inzicht in de financiële aspecten van verschillende typen van georganiseerde criminaliteit.

190  Dit geldt natuurlijk niet voor het aanvullende bedrag dat ze moeten betalen.

191  Mei 2015 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een overzicht van de afpakresultaten naar de Tweede Kamer 
gestuurd waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instrumenten (Minister van Veiligheid en 
Justitie, 2015).
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S.4  Onderzoek naar de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit

Ten slotte bespreken we het nut en de mogelijke invulling van toekomstig onderzoek naar 
de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

S.4.1 Waarom is onderzoek naar de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit nodig?

Waarom zouden we onderzoek doen naar bestrijding van georganiseerde criminaliteit? Het 
wetenschappelijke belang van een onderzoek hangt af van de mate waarin het empirische 
informatie genereert ten aanzien van onderzoeksvragen die nog niet afdoende zijn behandeld. 
Het hangt ook af van de mate waarin een onderzoek bijdraagt aan het theoretische begrip 
van het onderwerp in kwestie. Zo bezien is het niet moeilijk om te pleiten voor meer 
onderzoek naar bestrijding van georganiseerde criminaliteit, simpelweg omdat empirisch 
onderzoek relatief schaars is. Veel vragen zijn nog onvoldoende beantwoord. Deze vragen 
raken onderwerpen als: de gemaakte keuzes, gebruikte methoden en behaalde resultaten 
in opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit; hoe daders de financiële 
aspecten van hun activiteiten afhandelen; en de interactie tussen verschillende interventies 
tegen georganiseerde criminaliteit enerzijds en het opereren van daders anderzijds.
 Behalve op basis van het wetenschappelijk belang kan onderzoek ook worden 
beoordeeld op grond van maatschappelijk belang. Zal onderzoek naar interventies tegen 
georganiseerde criminaliteit leiden tot meer arrestaties en veroordelingen? Zal het 
resulteren in betere afpakresultaten? Zulke directe effecten zouden niet het oogmerk of 
de rechtvaardiging van onderzoek op dit terrein moeten vormen. Medewerkers van politie 
en het Openbaar Ministerie weten hoe zij criminelen moeten vangen (Kleemans, 2014a). 
De maatschappelijke relevantie van onderzoek naar interventies tegen georganiseerde 
criminaliteit is primair gelegen in het verschaffen van een  empirische basis voor het debat, 
beleid en de democratische controle. De uitkomsten van dit proefschrift indiceren dat 
sommige impliciete assumpties onder het academische en/of politiek-maatschappelijke debat 
wel eens onjuist kunnen zijn en dat regulering soms tot ongewenste uitkomsten kan leiden. 
Dit betekent niet dat het beleid faalt of dat betrokkenen bij het debat incompetent zouden 
zijn. Vanwege het gebrek aan empirische informatie is het simpelweg onvermijdelijk dat 
beleid en debat met betrekking tot georganiseerde criminaliteit berusten op ongefundeerde 
assumpties. Dat is dan ook precies de reden waarom empirisch onderzoek zo belangrijk is 
(Kleemans, 2014a; zie ook Leeuw, 2003, 1991).

S.4.2 Suggesties voor verder onderzoek
Wat betreft undercoveroperaties zou toekomstig onderzoek zich onder andere moeten 
richten op het online toepassen van deze opsporingsmethode. Het internet biedt zowel 
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criminelen als opsporingsorganisaties kansen. Het internet biedt criminelen bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om klanten, mededaders en slachtoffers te bereiken die anders misschien buiten 
bereik zouden blijven. Evenzo kunnen politieambtenaren de mogelijkheden benutten om 
online dekmantelidentiteiten op te bouwen. Het online uitvoeren van undercoveroperaties 
raakt ook aan het vraagstuk van transparantie, aangezien de online interacties tussen 
een undercoveragent en een subject in beginsel relatief eenvoudig geregistreerd kunnen 
worden. Hoe worden deze mogelijkheden in de praktijk gebruikt, verschilt de dynamiek 
van online interacties tussen undercoveragenten en hun subjecten van interacties in de 
offline wereld en spelen er specifieke risico’s wanneer undercoveragenten online opereren?
 Empirisch onderzoek naar het gebruik van opsporingsmethoden is relatief schaars. Tot 
nu is een aantal studies verricht naar het gebruik van specifieke opsporingsmethoden, zoals 
undercoveroperaties (de voorliggende studie; Kruissink et al., 1999) en de telefoontap 
(Odinot et al., 2012; Reijne et al., 1996). Het afluisteren van face-to-face gesprekken en het 
gebruik van kroongetuigen zijn twee andere methoden die, vanwege hun ingrijpendheid, 
de veronderstelde risico’s die aan deze methoden verbonden zijn en/of omdat ze aanleiding 
geven tot debat, het verdienen onderwerp te zijn van grondig onderzoek (zie Beune en 
Giebels, 2013). Er zijn echter meer relevante aspecten in een opsporingsonderzoek dan 
de keuze van de te gebruiken opsporingsmethoden. Politieambtenaren en officieren van 
justitie moeten in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit verschillende andere 
keuzen maken: wie zijn de belangrijkste verdachten; hoeveel verdachten moeten in het 
onderzoek worden meegenomen; moet het onderzoek zich vooral richten op leidende 
figuren, uitvoerende verdachten en/of facilitators; en moet de inzet van opsporingsmiddelen 
gericht zijn op het vergaren van zoveel mogelijk bewijs met betrekking tot de meest ernstige 
criminele activiteiten, of moet het doel zijn om zo snel als mogelijk (via aanhoudingen 
bijvoorbeeld) in te grijpen? Case studies kunnen een licht werpen op hoe deze en andere 
keuzen worden gemaakt en daarmee ons begrip van het opsporingsproces vergroten (zie 
ook De Poot et al., 2004). Zulke studies zouden zich specifiek moeten richten op de 
mate waarin het verloop van een opsporingsonderzoek wordt bepaald door strategische 
en tactische overwegingen van het opsporingsteam dan wel door factoren die buiten de 
invloedsfeer van het team liggen, zoals gebeurtenissen in het criminele milieu. Dit raakt 
aan wat misschien wel een van de meest interessante vragen is op dit terrein: hoe verloopt 
de interactie tussen daders enerzijds en de door de autoriteiten ingezette tegenmaatregelen 
anderzijds (zie bijvoorbeeld Spapens, 2006)? Het bestuderen van interactie impliceert min 
of meer dat een onderzoeker zijn onderzoekssubjecten voor een bepaalde periode volgt. 
Hierdoor is de genoemde onderzoeksvraag behalve interessant ook moeilijk te behandelen. 
Echter, het gebruik van data zoals verslagen van telefoontaps, afgeluisterde face-to-face 
gesprekken, observaties en verhoren, zou antwoorden kunnen genereren op meer specifieke 
vragen als hoe anticiperen daders op politieactiviteiten, hoe reageren ze op inbeslagnames 
en aanhoudingen van mededaders, en hoe aanpasbaar is hun modus operandi?
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 Met betrekking tot de financiële aanpak zijn er eveneens nog veel onderwerpen 
die nog niet voldoende zijn onderzocht. Zo is empirisch onderzoek naar waar daders 
hun verdiensten aan besteden nog relatief schaars. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
methoden kunnen (en moeten) gebruikt worden om tot een hoger niveau van kennis te 
komen. Kwalitatief onderzoek is nodig om inzicht te verschaffen in de mechanismen en 
overwegingen die een rol spelen bij hoe daders in de georganiseerde criminaliteit hun 
geld besteden. Om dat inzicht te krijgen, zou geprobeerd moeten worden om informatie 
te krijgen van hen die hier het meeste over weten, de daders zelf (zie bijvoorbeeld Matrix 
Knowledge Group, 2007; Webb en Burrows, 2009). Het gebruik van deze databron zou ten 
dele ook een tegenwicht kunnen bieden aan de mogelijke vertekening die samengaat met 
het gebruik van opsporingsdossiers, hoewel het interviewen van daders natuurlijk weer zijn 
eigen problemen met zich meebrengt. De door kwalitatief onderzoek verkregen inzichten 
kunnen op hun beurt een basis vormen voor kwantitatieve analyses van opsporingsdossiers 
en databestanden van in beslag genomen goederen. Dergelijke analyses zouden zich kunnen 
richten op de aard, omvang en plaats van investering en op eventuele verschillen op deze 
punten tussen daders.
 Witwasmethoden vormen een ander onderwerp van onderzoek dat aandacht verdient, 
en dan met name digitale witwasmethoden. Het gebruik van bijvoorbeeld bitcoin voor 
witwasdoeleinden roept interessante vragen op. Wat doen daders met hun via misdaad 
verkregen bitcoins; zetten ze deze bitcoins vooral om in traditionele munteenheden of 
wordt een deel ervan als bitcoin bewaard of uitgegeven? Hebben bitcoingerelateerde 
witwasdiensten vooral betrekking op de omwisseling van bitcoins voor traditionele 
munteenheden, of werkt dit ook de andere kant op, dat wil zeggen daders die bijvoorbeeld 
hun via criminele wijze verkregen euro’s omzetten in bitcoins? Welke problemen brengt 
het gebruik van bitcoin voor daders met zich mee? Heeft het criminele gebruik van deze 
betaalmethoden ook geleid tot nieuwe soorten facilitators?
 Ten slotte zouden onderzoekers zich moeten richten op het vergroten van het inzicht 
in de praktijk en de resultaten van het opsporen en afpakken van criminele verdiensten 
(zie hoofdstuk 5). De financiële aanpak is gebaseerd op de veronderstelling dat het 
afpakken van hun verdiensten daders het meeste ‘pijn’ doet. Toch weten we erg weinig 
over de effecten van deze aanpak. Hoe en in welke mate worden daders en hun criminele 
activiteiten geraakt door het ‘afpakken’? Verschillende methoden kunnen worden gebruikt 
om dit vraagstuk te benaderen. Zo kan via kwantitatieve analyses worden onderzocht of de 
recidive verschilt tussen daders die respectievelijk wel en niet financieel zijn ‘aangepakt’. 
Kwalitatief onderzoek kan op zijn beurt bijdragen aan een groter begrip van hoe financiële 
interventies uitwerken. Het bestuderen van bijvoorbeeld door de politie afgeluisterde 
gesprekken tussen daders, en het interviewen van daders, kan licht werpen op hoe daders 
anticiperen en reageren op die interventies.

Samenvatting



200

S.4.3 Afsluitende opmerkingen
In het voorafgaande pleitten we voor meer onderzoek en transparantie aangaande de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Meer onderzoek en transparantie zal leiden tot 
een grondiger inzicht in hoe interventies tegen georganiseerde criminaliteit in de praktijk 
uitwerken. Dat maakt het op zijn beurt beter mogelijk om rationeel te discussiëren over dit 
onderwerp. Dit moet niet verward worden met een pleidooi voor verdere rationalisering 
van politieactiviteiten in de zin van meer regulering en meer sturing. Een groter inzicht in 
hoe beleid tegen georganiseerde criminaliteit in de praktijk uitpakt, zou voor sommigen 
inderdaad aanleiding kunnen zijn om nieuwe of aangepaste regulering in gang te zetten. 
Voor anderen echter kan een dergelijk inzicht reden geven om zijn of haar beeld van de 
‘georganiseerde criminaliteit’ aan te passen of om kritische kanttekeningen te plaatsen bij 
bestaande beleidstheorieën. Wat met kennis wordt gedaan is geheel aan beleidsmakers en 
andere betrokkenen bij het debat over georganiseerde criminaliteit. Het is de taak van de 
onderzoeker om te voorzien in een basis voor dat debat.
 Recentelijk wordt meer nadruk gelegd op de maatschappelijke relevantie en valorisatie 
van onderzoek. In beginsel is het, vergeleken met andere terreinen van onderzoek, niet 
moeilijk om de potentiële maatschappelijke waarde te benoemen van onderzoek naar aan 
criminaliteit gerelateerde onderwerpen. Daarbij kan je al snel het argument aantreffen dat 
meer kennis leidt tot een effectiever criminaliteitsbeleid en dus tot minder criminaliteit. 
Werkend vanuit dit perspectief richt onderzoek zich dan nogal eens op het in kaart brengen 
van what works en best practices. De maatschappelijke waarde van onderzoek dat er 
daadwerkelijk in slaagt om antwoord te geven op vragen naar welke maatregelen het meest 
effectief zijn in het verminderen van criminaliteit, staat buiten kijf. Een eenzijdige nadruk 
op wat werkt, gaat echter voorbij aan een voorliggende vraag die, gegeven het huidige 
niveau aan empirische kennis, misschien essentiëler is: Hoe werkt het?


