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Deze nieuwsbrief verschijnt aan de vooravond van het CIROC-seminar over cri-
minele carrières binnen de georganiseerde misdaad. Welke factoren zijn bepalend
voor succes en falen binnen deze wereld? Hoe raakt men hierin verzeild, hoe ont-
wikkelen criminele carrières zich, en hoe komen carrières tot een einde? Hoewel er
zeer veel criminologisch onderzoek is verricht naar jeugdigen en lichtere vormen
van criminaliteit, is carrière-onderzoek binnen het veld van de georganiseerde cri-
minaliteit nagenoeg afwezig. Systematisch onderzoek naar deze ‘blinde vlek’ zou
bepaalde accepted wisdoms wel eens verregaand kunnen corrigeren. De late puber-
teit als crimineel meest actieve periode en daarna stoppen bij het krijgen van een
baan, een vaste relatie en kinderen? Dat inzicht verhoudt zich slecht met de aan-
wezigheid van talloze vijftigers en ‘oudere jongeren’ binnen criminele netwerken.
Ook het starten en stoppen zou wel eens volgens heel andere patronen kunnen ver-
lopen dan bij de huis-tuin-en-keuken-criminaliteit. Misschien moet de vraag naar
het stoppen wel volledig worden omgedraaid: waarom steeds maar doorgaan, ook
als er al miljoenenwinsten zijn vergaard? Met het organiseren van deze studiedag
hoopt CIROC een begin te maken met de beantwoording van deze boeiende
onderzoeksvragen. Daarbij zal ook nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed
aan het werk van onderzoeksjournalisten, die deze blinde vlek deels hebben inge-
vuld met biografieën en levensgeschiedenissen van ‘grote jongens’ (en dames).

In deze CIROC-nieuwsbrief treft u verschillende bijdragen aan over recent onder-
zoek naar georganiseerde criminaliteit. Cathelijne van der Schoot gaat in op een
Europees opgezet onderzoek naar de preventie van georganiseerde criminaliteit.
Roelof Jan Bokhorst behandelt in zijn bijdrage de inzet van recherchemethoden in
zware zaken. Francien Lankhorst gaat in op een Europees onderzoek naar integri-
teitsproblemen bij advocaten en notarissen. Verder bevat deze nieuwsbrief twee uit-
gebreide boeksignaleringen van Maite Verhoeven over ‘Trends in terrorisme’ en van
Richard Staring over een recent themanummer over vrouwenhandel.

Dr. Edward Kleemans
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Inhoudsopgave

Een Europees onderzoek naar de preventie van georganiseerde criminaliteit
Drs. Cathelijne van der Schoot

Er zijn tal van omstandigheden in de bovenwereld die georganiseerde criminaliteit
faciliteren. Maar deze kansen voor de georganiseerde misdaad bieden ook aankno-
pingspunten voor het nemen van preventieve maatregelen. Deze gedachte is het
uitgangspunt van het Europees onderzoek Prevention of organised crime; a situ-
ational approach. In het onderzoek wordt vastgesteld welke omstandigheden wor-
den misbruikt en worden aanbevelingen gedaan om dit misbruik te voorkomen. 
Het onderzoek is bijzonder omdat het op Europees niveau één van de eerste onder-
zoeken is dat zich richt op het ontdekken van mogelijkheden voor een preventieve
aanpak van georganiseerde criminaliteit. De Europese Raad heeft in 1997 in het
Actieplan ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit reeds te kennen gegeven
dat de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit even belangrijk is als de
repressieve aanpak ervan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderzoek is
gesubsidieerd door de Europese Commissie in het kader van het Falcone-pro-
gramma, dat de internationale samenwerking in de aanpak van georganiseerde cri-
minaliteit tracht te bevorderen. Daarnaast is het onderzoek bijzonder vanwege de
unieke methode die is gebruikt voor het verwerven van de gegevens. De identifi-
catie van gelegenheden voor een preventieve aanpak is namelijk gebaseerd op
empirische kennis verkregen door het analyseren van opsporingsonderzoeken.
Deze methode wordt in Nederland al jaren gebruikt voor bijvoorbeeld de monitor
georganiseerde criminaliteit (Kleemans et al., 1998 and 2002). Buiten Nederland
is het analyseren van opsporingsonderzoeken veelal geen gebruikelijke methode.
Het is dan ook bijzonder dat op initiatief van het WODC onderzoeksinstellingen
in Finland, Hongarije, Italië en Nederland politiedossiers van opsporingsonder-
zoeken aan de hand van een zelfde aandachtspuntenlijst hebben geanalyseerd. Aan
de methode zijn ook een paar nadelen verbonden. De verschillen in wetgeving en

Analyse

strafbaarstellingen bemoeilijkten bijvoorbeeld de selectie van opsporingsonderzoe-
ken. Met een pragmatische aanpak zijn deze problemen echter op een verantwoor-
de wijze opgelost.
Wat zijn nu de bevindingen van deze dossieranalyses? In eerste instantie heeft elke
onderzoeksinstelling de geanalyseerde opsporingsonderzoeken verwerkt in een lan-
denrapportage. De vier landenrapportages, die vanwege de vertrouwelijke gegevens
in de politiedossiers niet zijn gepubliceerd, geven inzicht in een groot scala aan
gelegenheden. Het gaat bijvoorbeeld om transporteurs die worden ingehuurd voor
het vervoer van containers waarin drugs zijn verstopt, pandjesbazen die zorgen
voor safe houses waar drugs worden opgeslagen, advocaten die behulpzaam zijn bij
het oprichten van rechtspersonen waarmee legale en illegale handelsactiviteiten
worden vergemakkelijkt en financiële adviseurs die constructies ontwikkelen voor
het witwassen van illegale inkomsten.
In één alomvattende verdiepende studie zijn deze gelegenheden en de aanbevelin-
gen voor preventie op een rijtje gezet. Zo zijn veel van deze omstandigheden te her-
leiden naar dienstverleners, die worden misbruikt vanwege hun kennis, expertise
en vaardigheden. Daarnaast zijn een aantal gelegenheden nader uitgewerkt. Voor
deze gelegenheden zijn de bestaande preventieve maatregelen in kaart gebracht en
worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van verdere preventieve mogelijkheden. 
Uit het onderzoek blijkt dat de overheid en het bedrijfsleven twee belangrijke
dienstverleners zijn. De mate van misbruik van deze dienstverleners is sterk afhan-
kelijk van de mate van integriteit in deze sectoren. Uit de landenrapportages blijkt
dat de problematiek varieert naar plaats en tijd. Zo is de infiltratie en de corruptie
van de maffia in Italië niet te vergelijken met de activiteiten van criminele samen-
werkingverbanden in Nederland. Dit maakt meteen duidelijk dat een preventieve
aanpak van georganiseerde criminaliteit een specifieke afstemming behoeft. De
meerwaarde van dit internationale onderzoek schuilt dan ook niet in het één op
één overnemen van nationale maatregelen. Wel kunnen door inzicht in de ver-
schillende preventieve maatregelen, passende maatregelen worden geselecteerd die
aansluiten op een specifieke nationale of zelfs lokale problematiek.
Deze maatregelen behoeven niet specifiek te worden opgelegd door de overheid. In
bepaalde gevallen kunnen zelfregulerende bepalingen een goede bescherming bie-
den tegen eventueel misbruik. Hiertoe moeten dienstverleners allereerst bewust
worden gemaakt van mogelijke risico’s. Vervolgens moeten ze worden gestimuleerd
deze risico’s eigenhandig aan te pakken. Dit zal lang niet altijd vanzelfsprekend zijn
omdat dienstverleners vaak te maken hebben met tegenstrijdige belangen. Het wei-
geren van malafide klanten lijkt in eerste instantie niet te passen bij hun commerci-
ële doelstelling, het nastreven van winst. Echter, misbruik door criminele groepe-
ringen kan zeer zeker ook schade toebrengen aan dienstverleners, bijvoorbeeld aan
het imago van een branche. Daarom worden er binnen bepaalde branches steeds
meer gedragscodes in het leven geroepen die de integriteit van de betreffende dienst-
verleners moet beschermen. In sommige gevallen zorgt de bewustwording voor aan-
vullende maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld in de Rotterdamse Haven volop
gewerkt aan het imago van een veilige en betrouwbare haven. Hiervoor is onder
meer de gids Security Mainport Rotterdam; een betrouwbare logistieke keten uit-
gebracht (zie hiervoor www.portofrotterdam.com). De gids brengt de kwetsbaarhe-
den in de logistieke keten in beeld, waardoor de ketenpartners maatregelen kunnen
nemen ter preventie van misbruik ervan. 
Een ander voorbeeld van het beschermen van een gehele branche betreffen de anti-
witwasmaatregelen ter bescherming van het financiële stelsel. Hier speelt de inte-
griteit van de financiële dienstverleners een belangrijke rol. Sinds de totstandko-
ming van de Europese anti-witwasrichtlijn in 1991 zijn de meldplicht en de iden-
tificatieplicht opgelegd aan steeds meer dienstverleners. Uiteindelijk vallen nu ook
vrije beroepsbeoefenaars onder de maatregelen. De zelfregulering, die vorm had
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gekregen door gedragscodes en disciplinaire maatregelen, is tot nu toe inadequaat
gebleken. De aanvulling van wettelijke bepalingen lijkt dan ook noodzakelijk om
de integriteit te waarborgen. De uitbreiding van de anti-witwasmaatregelen toont
echter ook de grenzen van de preventieve aanpak. De versterkte controle ten aan-
zien van alle financiële dienstverleners kan namelijk tot effect hebben dat informele
dienstverleners ondergronds gaan opereren. Dan verdwijnen de dienstverleners uit
de legale omgeving, waardoor preventief ingrijpen onmogelijk wordt. 
Ten slotte wordt in het onderzoek aandacht besteed aan het vervalsen van officië-
le documenten. Het gebruik van valse documenten biedt de gelegenheid om mis-
bruik te maken van diensten die in de legale omgeving worden aangeboden.
Daarnaast echter ondermijnt het gebruik van valse documenten een groot deel van
de preventieve maatregelen die gericht zijn op identiteitsherkenning. Het feit dat
bijna 200 landen meer dan 10.000 identiteitspapieren verstrekken – bijvoorbeeld
paspoorten, visa, geboortecertificaten en rijbewijzen – pleit voor een standaardisa-
tie van deze documenten. Ondertussen is er een grote technische ontwikkeling
gaande om de documenten steeds beter te beveiligen. Maar ook de technieken om
deze beveiligingen na te maken ontwikkelen zich. Volgens de onderzoekers kan de
controle op de echtheid van documenten aan de landsgrenzen een belangrijke rol
spelen. Maar hierbij is nog veel winst te behalen.
Op basis van de verschillende studies naar omstandigheden die door criminele
groeperingen kunnen worden misbruikt, kan worden vastgesteld dat steeds meer
dienstverleners als poortwachters over de legale samenleving moeten waken. De
onderzoekers stellen echter vast dat poortwachters in deze rol zich wel bewust moe-
ten zijn van dit misbruik en dat ze bovendien over voldoende informatie moeten
kunnen beschikken om eventuele betrokkenheid bij criminele activiteiten vast te
stellen. Hiertoe zouden met enige regelmaat concrete criminele activiteiten moe-
ten worden geanalyseerd. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat preventief
ingrijpen enkel mogelijk is als het personen of instrumenten uit de legale samenle-
ving betreft. Ten behoeve van het preventief ingrijpen kan de overheid dus meer
baat hebben bij het legaliseren van activiteiten, waarbij misbruik kan worden voor-
komen, dan bij het gedogen van criminele activiteiten waarbij er geen aangrij-
pingspunten voor preventie bestaan. 

Bunt, H. van de and C.R.A. van der Schoot, Prevention of organised crime; a situa-
tional approach. WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 215, Meppel: Boom
Juridische Uitgevers, 2003. Het onderzoek is ook te downloaden op www.wodc.nl.

Rechercheren in zware zaken
Mr. Roelof Jan Bokhorst

Op 28 januari verscheen bij uitgeverij Kluwer het boek ‘Rechercheportret, over dilem-
ma’s in de opsporing’. In dit boek wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek
naar het recherchewerk dat door onderzoekers van het WODC, het NSCR en het
COT is uitgevoerd. Bij dit onderzoek, dat in een zestal politieregio’s is verricht, is
op verschillende manieren in kaart gebracht op welke wijze de Nederlandse politie
aangiften van misdrijven behandelt, misdrijven onderzoekt en deze al dan niet tot
een oplossing brengt.
Om in grote lijnen zicht te krijgen op het rechercheproces zijn in het kwalitatieve
deel van het onderzoek ruim 1800 zaken uit de bedrijfsprocessensystemen van de
politie onderzocht en gecodeerd op het aantal en type opsporingshandelingen dat
in een zaak wordt verricht, het moment waarop dit in het onderzoek plaatsvindt
en het resultaat van deze opsporingshandelingen. Voorbeelden hiervan zijn: zijn er
getuigen gehoord, is er buurt- of technisch (sporen)onderzoek verricht, over welke
periode strekte het onderzoek zich uit, welke methoden hebben eventueel bijge-
dragen tot bewijs? Tevens zijn kenmerken van slachtoffer en verdachte gecodeerd.
De misdrijven die voor dit kwalitatieve deel van het onderzoek zijn geselecteerd
waren: diefstal met geweld, brandstichting, mishandeling, ontvoering/gijzeling,
aanranding/verkrachting, woninginbraak en (poging) moord/doodslag. 
Om dieper op dit type zaken in te kunnen gaan zijn in elke regio - per delictsoort
- drie tot vier uitgebreide beschrijvingen gemaakt om meer inzicht te krijgen in de
beslissingen die aan de opsporing ten grondslag hebben gelegen. Ook is nader
ingegaan op de chronologie van het opsporingsproces: soms vinden opsporings-
handelingen gelijktijdig plaats, in andere gevallen worden ze juist in min of meer
doelbewuste volgorde verricht. Dit type informatie kon het beste ontleend worden
aan de dossierstudies.
Hiernaast zijn in de vorm van participerende observatie 28 omvangrijke opspo-
ringsonderzoeken gevolgd. Het ging hier in hoofdzaak om ad hoc teams die naar
aanleiding van gepleegde ernstige levensdelicten werden opgericht (recherche-
bijstandsteams of RBT’s). Bovendien zijn ook enkele projectteams gevolgd op het
gebied van seriematige misdrijven (inbraken) en vormen van georganiseerde cri-
minaliteit als drugshandel. Door het van zeer dichtbij volgen van dit type onder-
zoeken kregen de onderzoekers zicht op de inzet van verschillende opsporingsme-
thoden zoals tap, observatie, doorzoeking (huiszoeking) en het verhoren van ver-
dachten en getuigen. Niet minder belangrijk was dat ook de samenhang en wissel-
werking tussen de verschillende opsporingsmethoden goed bestudeerd kon wor-
den. Voor de beoordeling van de effectiviteit van een gebruikte opsporingsmetho-
de is het volstrekt noodzakelijk de bredere achtergrond van het onderzoek te ken-
nen en deze daarbij te betrekken.

De wisselwerking tussen opsporingsmethoden kan op verschillende manieren wor-
den beschouwd, waarbij ik me hier echter tot één wil beperken: het min of meer
gelijktijdig dan wel opeenvolgend inzetten van opsporingsmethoden. Een duide-
lijk voorbeeld van het eerste is het tegelijkertijd tappen en observeren van ver-
dachten. Met de afgeluisterde gesprekken die via een GSM worden gevoerd, wor-
den (meestal) gelijktijdig ook de paallocaties bekend. Deze kunnen dan gebruikt
worden om het observatieteam (OT) aan te sturen. Zo kan wanneer een verdach-
te vanuit zijn auto belt nauwkeurig worden aangegeven in welk deel van
Amsterdam de verdachte zich bevindt. Omgekeerd is een observatie van het OT
dat een verdachte met een GSM belt, zonder dat dat gesprek over de tap te volgen
is, een aanwijzing dat de verdachte over een nieuw telefoontoestel beschikt. Het zal
voor het rechercheteam nu zaak worden om dat nummer op de een of andere
manier te achterhalen. In meer pro-actieve onderzoeken (drugs of wapenhandel) is
een combinatie van tappen en observeren vooral gericht op het in kaart brengen
van (voorbereidingen) van handelingen die mogelijk leiden tot een deal en over-
dracht van de drugs of wapens. De vaak versluierde gesprekken en vaag aangedui-
de afspraken kunnen in combinatie met waarnemingen van het OT beter worden
geïnterpreteerd.
Wanneer in een (reactief ) RBT-onderzoek wordt getapt en geobserveerd is een
belangrijke reden het in kaart brengen van het (sociale) netwerk van een (moge-
lijke) verdachte of verdachten. Hoewel niet valt uit sluiten dat iemand over de tele-
foon spreekt over of refereert aan het misdrijf waarvan hij wordt verdacht, is een
belangrijke nevendoelstelling van de tap (en daarmee gecombineerde observatie)
inzicht te krijgen in de persoon van de verdachte, zijn achtergrond en mogelijk
aspecten daarvan die op een link met het gepleegde misdrijf kunnen duiden.
Hieruit volgt in het algemeen dat de ‘scope’ waarmee op relevante aspecten voor
het opsporingsonderzoek gelet moet worden breder is dan bij een pro-actief onder-
zoek. Soms zo breed dat veel informatie moet worden verzameld zonder dat op
voorhand kenbaar is of dit voor het opsporingsonderzoek van belang kan zijn.
Dit brengt me op het tweede punt: opeenvolging van onderzoeksmethoden. Over
het algemeen zullen tappen en observeren aan de aanhouding van verdachten en
huiszoeking vooraf gaan. Dat de eerder tijdens de observatie en het tappen verkre-
gen belastende informatie een belangrijke rol in het verhoor kan spelen spreekt
voor zich. Zo ook kan bij een doorzoeking wellicht gerichter worden gezocht.
Maar daarnaast blijkt uit het onderzoek hoe belangrijk het bredere inzicht kan zijn
dat men in de persoon van de verdachte heeft gekregen. Hierdoor kan men de ver-
dachte op een bepaalde manier tegemoet treden, over persoonlijke zaken beginnen
omdat daarmee een gevoelige snaar of zo men wil achilleshiel geraakt kan worden.
Men kan de verdachte op onwaarheden betrappen en in het ongewisse brengen en
laten over wat de politie nu eigenlijk van hem weet. Omgekeerd kunnen de ver-
horen en resultaten van een huiszoeking weer nieuw licht werpen op de eerder via
tap en observatie verkregen informatie. Soms overigens ook in ontlastende zin. Zo
werd een zin uit een telefoongesprek (afkomstig van een niet-verdachte) lange tijd
begrepen als: ‘hij weet toch van die moord?’ Daarmee bij een getuigenverhoor
geconfronteerd, kon de persoon in kwestie aannemelijk maken dat hij gezegd had:
‘als ie iets van ‘m hoort?’.
Bij de (zeer) ernstige misdrijven worden over het algemeen meer verschillende
opsporingsmethoden ingezet, maar ook de schaal waarop deze methoden worden
ingezet neemt toe. De hiervoor genoemde voorbeelden zoals observatie, tap en
verhoor kunnen met vele worden uitgebreid: CIE-informatie, getuigenverklarin-
gen, informatievergaring uit openbare bronnen, politiekennis et cetera. Hierdoor
gaan organisatorische aspecten van informatievergaring en -verwerking een steeds
belangrijker rol spelen. Zonder er hier langer bij stil te kunnen staan, stelt het hier-
voor genoemde onderscheid – gelijktijdige en opeenvolgende inzet van opspo-
ringsmethoden - verschillende eisen aan de informatieverwerking. Bij gelijktijdig-
heid dient de informatie zo veel mogelijk (tijdig) naast elkaar beschikbaar te zijn:
tapverslagen moeten snel worden uitgewerkt en worden gescand door rechercheurs
met overzicht over de lopende onderzoeksmethoden. 
Bij opeenvolging van methoden moet eerdere informatie aan latere informatie (bij-
voorbeeld tijdens een verhoor) getoetst kunnen worden, maar ook omgekeerd:
oude informatie wordt opnieuw geïnterpreteerd op basis van wat later tijdens het
opsporingsonderzoek bekend wordt. Dit vergt nauwkeurige verslaglegging en
goede zoekmogelijkheden in de informatiesystemen.
Het onderscheid tussen pro- en reactief onderzoek speelt hier in zekere zin nog
doorheen. In het bijzonder bij reactieve onderzoeken blijkt uit het onderzoek dat
op voorhand zeer moeilijk is vast stellen welke informatie (welke verklaringen over
de tap, welke observaties) op een later moment voor het onderzoek belangrijk kun-
nen zijn. Dit impliceert dat bij het vastleggen van die informatie geen strenge zeef
moet worden gehanteerd. Maar dit brengt weer met zich mee dat de hoeveelheid
informatie die tijdens het opsporingsonderzoek wordt vergaard zeer groot kan zijn,
met alle gevolgen voor interpretatie en beheer van die gegevens van dien. Het
reconstrueren van een ‘verhaal’ naar aanleiding van een in het verleden gebeurd
misdrijf laat – bij aanvang van het onderzoek - veelal veel zoekmogelijkheden open.
In pro-actieve onderzoeken kan men zich eerder laten leiden door de actueel te vol-
gen ontwikkelingen. Uiteraard kunnen zich ook hier interpretatieproblemen voor-
doen en is achtergrondinformatie over verdachten van belang. Maar eerder lijken
recherchetechnische dilemma’s en problemen zich vooral te concentreren op de
vraag: hoe krijgt men zicht op die actuele ontwikkelingen? Welke methoden en
opsporingsbevoegdheden zijn daarvoor geschikt, zonder de verdachten te alarme-
ren? Dat zijn in elk geval andere methoden dan bij reactieve onderzoeken waar het
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Trends in terrorisme
Drs. Maite Verhoeven

Terrorisme; wat is het, welke vormen zijn er, hoe wordt het gefinancierd, welke
wapens worden gebruikt, wat is de rol van de media, wat zijn de huidige ontwik-
kelingen, en vooral hoe kan terrorisme worden bestreden? Deze vragen worden in
het boek Trends in terrorisme beantwoord aan de hand van de belangrijkste inter-
nationale wetenschappelijke literatuur uit de periode 1995 tot en met 2002. Het
boek gaat in op een groot aantal aspecten van terrorisme en vormt hiermee een
overzichtswerk van de belangrijkste trends in terrorisme en terrorismebestrijding.
Het onderzoek is uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement in samenwerking met Clingendael Instituut voor Internationale
Betrekkingen.
In het boek wordt de volgende definitie van terrorisme gehanteerd: “the unlawful
use of – or threatened use of – force or violence against individuals or property to
coerce or intimidate governments or societies, often to achieve political, religious,
or ideological objectives”. De auteurs beschrijven vervolgens drie verschillende ver-
schijningsvormen van terrorisme: politiek-geografisch, politiek-ideologisch en
politiek-religieus terrorisme. Wat betreft de trend hierbinnen is er sprake van een
aanwezig blijvende dreiging van politiek-geografisch terrorisme (IRA, ETA) met
nieuwe motieven, een afname van links-ideologisch terrorisme en een sterke
opkomst van islamitisch fundamentalisme. De organisatie van de moderne terro-
ristische netwerken is veeleer een platte celstructuur. Door de opkomst van moder-
ne communicatie middelen, in het bijzonder van internet en mobiele telefonie,
hoeven cellen niet meer afzonderlijk te opereren, maar kunnen ze moeiteloos met
allerlei andere cellen in contact staan.
De financiering van terrorisme kan gebeuren door de steun van sponsorstaten,
door donaties van individuen of fondsen, door het opzetten van legale bedrijven,
door bankieren en door middel van criminele activiteiten. In toenemende mate
worden inkomsten gegenereerd door het plegen van criminele activiteiten en door
het ‘zwartwassen’ van legale opbrengsten. Dat wil zeggen dat legale opbrengsten
worden ingezet voor terroristische doelen. Door criminaliteit in te zetten voor de
financiering, worden terrorisme en georganiseerde misdaad steeds nauwer met
elkaar verbonden. Om deze reden kan volgens de auteurs meer gebruik worden
gemaakt van samenwerking tussen de bestrijders van beide fenomenen.
Ook de complexe verhouding tussen media en terrorisme wordt in het boek
beschreven. De rol van de media groeit en terrorisme is breaking news waarmee
verschillende media onderling concurreren. De relatie tussen media en terrorisme
is echter symbiotisch; ook terroristen gebruiken op hun beurt de media om hun
boodschap uit te dragen. Tegelijkertijd kunnen ook bestrijders van terrorisme de
media gebruiken om terroristen als aantasters van de vrijheid van gewone burgers
te definiëren/neer te zetten. Er is echter veelal geen duidelijke en consistente
media-strategie voor terrorismebestrijding.
Over de wapens van terroristen zegt het boek dat de effectiviteit van conventione-
le wapens in de literatuur wordt bevestigd, maar dat er vooral wordt geschreven

doen van buurtonderzoek, technisch onderzoek en het horen van getuigen – uit-
zonderingen daargelaten - in alle openheid kan plaatsvinden.
In het boek Rechercheportret, over dilemma’s in de opsporing is informatievergaring en
-verwerking maar één van de vele thema’s die aan bod komen. De meest gebruik-
te opsporingsmethoden worden uitvoerig met voorbeelden besproken, evenals het
samengaan van onderzoeksmethoden. Hierbij komen de keuzes die gaande een
onderzoek gemaakt moeten worden - kort gezegd: welke methoden op welk
moment – en de recherchetactische overwegingen die daaraan ten grondslag liggen
ruimschoots aan bod. Dat de juridische, praktische en recherche logica hier niet
altijd ‘sporen’ mag niet onvermeld blijven.

C.J. de Poot. R.J. Bokhorst, P.J. van Koppen, E.R. Muller, Rechercheportret. Over
dilemma’s in de opsporing, Kluwer: Alphen aan den Rijn, 2004 (ISBN 90 13 01175 6;
420 pagina’s).Het boek is te bestellen via: http://www.winkel-overheidsforum.nl

Integriteitsproblemen van advocaten en notarissen in relatie tot georganiseerde
criminaliteit.
Francien Lankhorst

Al jarenlang beweert de Financial Action Task Force (FATF) dat als gevolg van
anti-witwas maatregelen een verplaatsingseffect optreedt. Er wordt gesteld dat cri-
minelen vanwege de strengere controle van de overheid en financiële instellingen
op het transactieverkeer veelvuldig een beroep zouden doen op financiële en juri-
dische experts om hun wederrechtelijk verkregen voordeel aan het zicht van de
juridische en fiscale autoriteiten te onttrekken en te (her)investeren in de reguliere
economie. Een feitelijke onderbouwing van deze beweringen werd echter niet
gegeven. 
In het onlangs verschenen rapport Professionele dienstverlening en georganiseerde cri-
minaliteit. Integriteitsdilemma’s van advocaten en notarissen zijn we op basis van litera-
tuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews met vertegenwoordigers van de
beroepsgroepen, opsporingsambtenaren en officieren van justitie voor Nederland
nagegaan of deze FATF-beweringen stand hielden. We hebben onderzocht of de
integriteit van een aantal professionele dienstverleners onder druk is komen te
staan doordat hun diensten mogelijk worden misbruikt door criminele organisa-
ties, of dat zij hand- en spandiensten verlenen aan criminele organisaties. Vanwege
hun bijzondere positie in het maatschappelijk verkeer en het daarmee gepaard
gaande verschoningsrecht, hebben wij speciale aandacht besteed aan de advocatuur
en het notariaat. 
Voor de Nederlandse situatie hebben we geen onderbouwing gevonden van de
FATF-uitspraken. In het door ons verzamelde onderzoeksmateriaal werden de vrije
beroeps-beoefenaren slechts een enkele keer in verband gebracht met (ernstige)
vormen van criminaliteit. Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd alsof er geen
probleem bestaat. Ironisch genoeg zou juist het geringe aantal op een probleem
kunnen duiden. Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen. Wel is duidelijk dat
gegeven de lage prioriteit voor deze problematiek bij opsporingsinstanties, het aan-
tal ‘foute’ advocaten en notarissen geen betrouwbare indicatie is voor de omvang
van het probleem. Bovendien kan ook een gering aantal advocaten of notarissen
dat dubieuze handelingen verricht een ontwrichtende werking hebben op het
maatschappelijke verkeer.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een slechte financiële positie van een
maatschap of een kantoor een motief zou kunnen vormen voor het verrichten van
goed betaalde, maar twijfelachtige of zelfs illegale diensten Ook door marktwer-
king zou een motief kunnen ontstaan gezien het feit dat het de concurrentie zowel
in eigen kring, als – vooral in de adviessfeer – met andere beroepsgroepen bevor-
dert. Tegen deze mogelijk negatieve effecten van marktwerking kan echter worden
ingebracht dat, om een slecht imago te voorkomen, de geïntroduceerde marktwer-
king juist kan dwingen tot transparantie en het naleven van regelgeving. 
Wel is zeker dat binnen het notariaat de mobiliteit van de cliënt als ongewenst
neveneffect van de toegenomen marktwerking wordt beschouwd. Eén van de indi-
catoren aan de hand waarvan de notaris kon opmaken of hij moest twijfelen aan
de motieven van de cliënt is hierdoor komen te vervallen; het principe van ‘know
your customer’ is uitgehold. Cliënten met kwade bedoelingen kunnen nu gemak-
kelijk ‘shoppen’ zonder dat iemand in de gaten heeft dat er iets vreemds aan de
hand is.
Om verwijtbare of onrechtmatige gedragingen tegen te gaan bestaan binnen de
beroepsgroepen verschillende vormen van toezicht. Onvoldoende toezicht zou ech-
ter gelegenheid kunnen bieden voor het verrichten van dubieuze handelingen. Een
aantal beperkingen van toezicht zullen hieronder worden weergegeven. 
Binnen het tuchtrecht van beide beroepsgroepen bestaat gebrek aan transparantie.
Slechts een gedeelte van de tuchtrechtspraak wordt geanonimiseerd gepubliceerd.
De overige uitspraken blijven in principe ontoegankelijk voor geïnteresseerden.
Ten aanzien van het advocatentuchtrecht geldt dat een aantal essentiële punten
zoals de precieze kern van de taak en rol van de advocaat in strafzaken en de zorg-
vuldigheidsnormen zoals die gelden voor de beroepsgroep onduidelijk en onvol-
doende in de tuchtrechtspraak zijn uitgewerkt. Daarnaast bestaat voor het advoca-
tentuchtrecht een restrictieve toegang tot de tuchtrechter: om een klacht in te kun-
nen dienen, moet de klager een rechtstreeks belang hebben. De instroom van
zaken en het corrigerend optreden tegen leden van de beroepsgroep wordt hierdoor

negatief beïnvloed. 
Ook extern wordt er toezicht op de activiteiten van advocaten en notarissen uitge-
oefend. Dit gebeurt door politie en justitie en sinds 1 juni 2003 ook door de meld-
plicht op basis van de Wet MOT. Evenals het tuchtrecht kent ook dit externe toe-
zicht zijn beperkingen. 
In het kader van de Wet MOT is bepaald dat werkzaamheden verricht door een
advocaat of een (kandidaat)notaris niet meldplichtig zijn indien zij ‘verband hou-
den met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging
in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven
van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.’ Vanuit de advo-
catuur wordt aangegeven dat met een ruime uitleg van ‘advisering ter vermijding
van een procedure’ bijna elk advies hieronder valt. Ook voor het notariaat geldt dat
bijna alles met een akte en dus direct of indirect met de eigenlijke werkzaamheden
te maken heeft. Kort gezegd komt het erop neer dat de regeling een inbreuk vormt
op de geheimhoudingsplicht, maar dat de verwachting van de leden van de
beroepsgroepen is dat in de praktijk nauwelijks gemeld gaat worden.
Concluderend kan worden opgemerkt dat de vergaande maatregelen die ten aan-
zien van de vrije beroepsgroepen zijn genomen in het kader van de strijd tegen de
georganiseerde criminaliteit zijn gebaseerd op aannames van de FATF en niet op
feiten. Gezien de ontwijkingsmogelijkheden van de meldingsplicht, valt het te
bezien welke effecten deze maatregel sorteert. Hoewel de medewerking van de
advocatuur en het notariaat nodig is bij de strijd tegen de georganiseerde crimina-
liteit, lijkt het erop dat juist door het volgen van dit beleid geen bondgenoten zijn
gemaakt. 

F. Lankhorst en J.M. Nelen, Professionele dienstverlening en georganiseerde crimina-
liteit. Integriteitsdilemma’s van advocaten en notarissen, Politiewetenschap nr. 16, Zeist:
Uitgeverij Kerkebosch bv 2004. Voor nadere inlichtingen over het rapport kunt u
contact opnemen met f.lankhorst@rechten.vu.nl 
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zoek waarbij de ervaringen en levensgeschiedenissen van deze vrouwen centraal
moeten staan. Beelden waarbij vrouwen die betrokken zijn bij prostitutie bovenal
als slachtoffer worden neergezet, gaan niet samen met enige vorm van ‘agency’; met
enige vorm van keuze- en handelingsvrijheid van de zijde van de vrouwen.
Integendeel, als vrouwen aangeven bewust voor werken in de seksindustrie te heb-
ben gekozen, lopen ze het risico, aldus Demirdek en Whitehead, zelf als crimineel
geportretteerd te worden. Ontsnappen aan (extreme) armoede is geen legitieme
reden voor dergelijke werkzaamheden. Bedrog, fraude en lichamelijk misbruik
door de vrouwenhandelaar zijn acceptabel omdat het keuzes en ‘agency’ ontkent en
daarmee niet appelleert aan onze sympathie. Het beeld van seksueel bewuste en
ervaren vrouwen die ervoor kiezen hun economische leefomstandigheden te ver-
beteren door buiten hun land in de seksindustrie actief te worden, staat lijnrecht
tegenover het beeld van hulpbehoevendheid, redding en eerherstel. De auteurs
relateren dit ‘klassieke’ beeld aan de traditionele dichotomie van ‘goede’ en ‘slech-
te’ vrouwen, een tweedeling die terug te voeren valt naar het Victoriaanse tijdperk
waarin prostitutie met succes werd gecriminaliseerd. Naar het oordeel van
Demirdek en Whitehead maken ook hedendaagse feministen zich - weliswaar
onbewust - schuldig aan het reproduceren van deze oude dichotomie waardoor de
enige positieve identiteit die prostituees kunnen aannemen, die van slachtoffer is.
Whitehead en Demirdek en de door hen geïnviteerde auteurs richten zich in hun
bijdragen op de jonge vrouwen afkomstig uit Cuba en postsocialistische landen als
Rusland en Moldavië, die onder invloed van economische herstructureringspro-
cessen en het wegvallen van allerlei bestaanszekerheden hun heil in de seksindustrie
in het Westen zijn gaan zoeken. Zo beschrijft Keough Moldavische vrouwen die in
Istanbul als huishoudsters aan het werk zijn gegaan en tegelijkertijd voor geld sek-
suele relaties met Turkse mannen aangaan. Uygun wijdt haar bijdrage aan wat zij
benoemt als de seksueel - economische transacties tussen Turkse mannen en
Russische vrouwen uit de voormalige Sovjet Unie in de oost Turkse havenstad
Trabzon. Uygun volgt twee Russische vrouwen en onderstreept daarmee de ambi-
guïteit en complexiteit van dergelijke seksuele - economische transacties. De bij-
drage van Mette Louise Berg is gelokaliseerd in het hedendaagse Cuba waarbij de
recente participatie van dit land in mondiale toeristenstromen onder meer tot een
florerende prostitutie markt - het zogenaamde jineterismo – heeft geleid.
Prostitutie wordt in Cuba geassocieerd met de periode voor de revolutie en is daar-
mee een gevoelig thema voor de socialistische regering. Tegelijkertijd zorgt het sek-
stoerisme voor veel harde buitenlandse valuta. Berg betoogt dat de prostitutiemarkt
eveneens het revolutionaire verhaal van sociale en raciale gelijkheid ondermijnt.

Het tegendraadse en eigenzinnige perspectief waarmee Demirdek en Whitehead en
de anderen op basis van langdurig etnografisch onderzoek de betrokkenen als actief
handelende personen neerzetten, geeft een andere kijk op werken in de seksin-
dustrie. Bovendien geven ze met hun etnografische werkwijze een nieuwe dimen-
sie aan het debat over de mate van bereidwilligheid en dwang waarmee vrouwen
kunnen participeren in de seksindustrie. Alleen om deze redenen is het al interes-
sant om kennis te nemen van het werk van deze antropologen. 

Demirdek, H. and J. Whitehead (eds.) 2004. Sexual encounters, migration and desi-
re in postsocialist context(s). Focaal - European Journal of Anthropology, 43. Het
nummer zal in juni 2004 verschijnen en wordt uitgegeven door Berghahn Books.

BNRM 2002. Mensenhandel. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur. Den
Haag: BNRM.

over een toenemende dreiging van het gebruik van nucleaire, biologische en che-
mische (NBC)-wapens door terroristen. De auteurs denken echter dat de ver-
onderstelde eenvoudigheid bij de productie van dergelijke wapens veelal wordt
overdreven, “een terrorist knutselt niet even een atoombom in elkaar, er is kennis
en organisatie voor nodig.” Er zal volgens hen dan ook niet alleen aandacht besteed
moeten worden aan nieuwe wapens; juist de oude wapens en combinatievarianten
van oude en nieuwe wapens vragen de aandacht van terrorismebestrijders.
Tot slot gaan de auteurs uitgebreid in op de wenselijkheid en effectiviteit van alle
mogelijke maatregelen om terrorisme te bestrijden. Ze wijzen daarbij op een
belangrijk uitgangspunt dat het volledig uitbannen van terrorisme als een illusie
moet worden opgevat. Terrorisme is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn.
Terrorisme kan maximaal worden beheerst. De mogelijke maatregelen zijn inge-
deeld in categorieën: strategische maatregelen; sociaal-preventieve maatregelen;
technisch-fysieke maatregelen; financiële maatregelen; inlichtingen en informatie
maatregelen; juridische maatregelen; mediamaatregelen; organisatorische maatre-
gelen; internationale maatregelen en maatregelen tegen NBC-terrorisme. 
Een belangrijke trend binnen deze maatregelen is ten eerste dat de rol van inlich-
tingendiensten als één van de belangrijkste methoden en middelen tegen terro-
risme wordt genoemd. Steeds weer blijkt echter dat de verzameling, bewerking en
uitwisseling van informatie zodanig gecompliceerd is dat zich grote problemen
voordoen in de daadwerkelijke effectuering van deze informatiepositie. Deze pro-
blemen zullen alleen maar toenemen door de groei van de bevoegdheden om infor-
matie te verzamelen en daarmee de groei van het aantal inlichtingen. Bovendien is
de internationale flexibiliteit van moderne terroristen groter dan de flexibiliteit van
internationale samenwerking tussen landen. Om betere samenwerking tussen
inlichtingendiensten mogelijk te maken zijn dan ook veranderingen noodzakelijk
in de structuur, de bevoegdheden en de cultuur van deze diensten. 
Een tweede opvallende trend in de bestrijding van terrorisme is dat tegenwoordig
veel nadruk wordt gelegd op de financiële kant van terrorismebestrijding. Vanuit
de aanpak van georganiseerde criminaliteit is echter bekend dat bestrijding via de
financiële kant niet zo succesvol is. Het is moeilijk om zicht te krijgen op de finan-
ciën van terroristen en om vervolgens in te grijpen. 
Eén wereldwijde, uniforme anti-terrorisme strategie, die overal ter wereld voor alle
terroristische acties zal werken, is echter onmogelijk. De auteurs pleiten voor een
consistente en langetermijnstrategie waarin een verantwoorde combinatie van
mogelijke maatregelen moet worden gekozen die afgestemd is op de context waar-
in het terrorisme plaatsvindt. De vormgeving van de bestrijding moet gedifferenti-
eerd worden naar land, type terrorisme en staats- en veiligheidsbestel.
Naast een heldere analyse van de belangrijkste conclusies, verwachtingen en aan-
bevelingen van wetenschappelijke auteurs is een bijzonder uitgebreide en informa-
tieve bibliografie met webgids opgenomen waarin een overzicht van de literatuur
is gerangschikt naar onderwerp.

Muller, E.R., Spaaij, R.F.J. en A.G.W. Ruitenberg, Trends in terrorisme, Alphen aan
den Rijn: Kluwer, 2003.

Internationale migratie en de ‘seksindustrie’
Richard Staring

Sinds het ‘ineenstorten’ van verschillende socialistische regimes in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw is er sprake van een toename van vrouwen uit deze landen
werkzaam in de mondiale seksindustrie waaronder in Nederland. Volgens het
Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn vrouwen afkomstig uit Centraal
en Oost Europa in de periode 1992-2000 het sterkst vertegenwoordigd onder de
slachtoffers van mensenhandel (BNRM 2002: 74-75). De vrouwen die onder
dwang in de prostitutie werkzaam zijn, worden bovenal gepercipieerd als slachtof-
fers van onheuse beloftes van meedogenloze criminele samenwerkingsverbanden. 
In het komende nummer van het tijdschrift Focaal - European Journal of
Anthropology zetten de Amerikaanse antropologen Hülya Demirdek en Judy
Whitehead zich af tegen dit beeld van de vrouw als willoos slachtoffer van crimi-
nelen. Zij pleiten voor het onderscheiden van betogen over wat ‘handel in vrou-
wen’ is gaan heten versus de ervaringen en levensverhalen van vrouwen die bij
commerciële seks betrokken zijn maar tegelijkertijd student, handelaars, moeders
en ondernemers en poetsvrouwen kunnen zijn. Het klassieke slachtofferbeeld zoals
dat zich in de loop van de tijd is gaan vormen refereert aan kwetsbare jonge vrou-
wen, die verleid door mooie verhalen over hoge lonen en mooie banen, zichzelf uit-
eindelijk terugvinden in een vreemde plek waar ze tegen hun wil en onder geweld
worden uitgebuit in de prostitutie van waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Dit is
- volgens Demirdek en Whitehead - het dominante beeld geworden waarmee we
naar de internationale migratie van vrouwen in de seksindustrie zijn gaan kijken.
Een dominant beeld dat bovendien functioneert als symbool voor internationale
organisaties als het IOM en La Strada, die programma’s hebben ontwikkeld om
vrouwenhandel tegen te gaan en de slachtoffers te ondersteunen. Een beeld, zo stel-
len de auteurs, dat in de werkelijkheid zal voorkomen, maar tegelijkertijd geen
recht doet aan de vele mogelijke differentiaties waarbij slachtofferschap één van de
opties is.
Deze ‘slachtofferbeelden’ moeten volgens de gasteditors van Focaal gecorrigeerd en
uitgebreid worden door hier etnografisch onderzoek tegenover te plaatsen; onder-
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