
Inleiding 

Deze CIROC-nieuwsbrief verschijnt aan de vooravond van het CIROC-
seminar over grensoverschrijdende recherche. Tijdens het seminar zul-
len uiteenlopende sprekers vanuit verschillende nationale perspectieven 
ingaan op vragen naar de succes- en faalfactoren rondom de samen-
werking tussen de Nederlandse politie en buitenlandse politiediensten 
en ook naar de consequenties van de vorming van de Nationale Politie 
voor deze internationale samenwerking, Daarnaast is er aandacht voor 
de ervaringen met Joint Investigations Teams en de verdere ontwikke-
ling van Europol. Twee sprekers van dit seminar hebben eveneens een 
bijdrage aan deze nieuwsbrief geleverd. Hans Nelen presenteert enkele 
centrale bevindingen uit het net uitgekomen rapport naar de samenwer-
king in grensoverschrijdende recherche in de Euregio Maas-Rijn vanuit 
een Nederlands, Duits en Belgisch recherche perspectief. Monica den 
Boer schrijft over de evoluerende rol van Europol in de internationale 
politiesamenwerking. Recentelijk is ook de vierde rapportage op basis 
van de Monitor Georganiseerde Misdaad – ‘Georganiseerde criminaliteit 
in Nederland’  verschenen. De auteurs Kruisbergen, Van de Bunt en 
Kleemans hebben wederom een groot aantal opsporingsonderzoeken 
geanalyseerd en doen in hun bijdrage verslag van enkele prominente 
bevindingen waaronder de rol van geweld en de omgeving bij georgani-
seerde misdaad. Ook besteden ze aandacht aan de financiële aspecten van 
georganiseerde misdaad: hoe worden de inkomsten verdiend, verdeeld en 
besteed en hoe pakt de overheid het geld weer af. Christianne de Poot en 
Geralda Odinot bespreken het gebruik en het belang van de telefoon- en 
internettap in de aanpak van georganiseerde misdaad op basis van hun 
in 2012 uitgekomen rapport. Tot slot beschrijft Nienke de Munck haar 
inzichten en ervaringen opgedaan tijdens een studiereis van Rotterdamse 
studenten criminologie naar Marokko. Een studiereis die ook veel inzicht 
heeft geboden in internationale samenwerking tussen verschillende poli-
tiediensten en de aanpak van georganiseerde misdaad.

Richard Staring

Uitdagingen voor de recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn
Prof. dr. mr. Hans Nelen (Universiteit Maastricht/CIROC)

Tijdens het CIROC-seminar van 15 mei 2013 over grensoverschrijdende 
recherche wordt het rapport Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-
Rijn. Knooppunten, Knelpunten en Kansen ten doop gehouden. In dit rap-
port van de hand van de ‘Maastrichtse’ criminologen Hans Nelen, Maaike 
Peters en Miet Vanderhallen is verslag gedaan van een onderzoek naar de 
ontwikkelingen in de periode 2006-2010 op het terrein van grensover-
schrijdende recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Het onder-
zoek borduurde voort op eerder empirisch onderzoek naar deze materie, 
maar vertrok wel vanuit een andere invalshoek. In de meeste studies naar 
grensoverschrijdende samenwerking ligt de nadruk sterk op organisato-
rische, juridische en logistieke aspecten en blijft de vraag hoe de samen-
werking wordt beleefd door de individuen die de samenwerking vorm 
moeten geven onderbelicht. In dit onderzoek is met opzet gekozen voor 
een bottom-up benadering. In plaats van het vertrekpunt te leggen bij de 
aanwezige structuren voor grensoverschrijdende recherchesamenwerking 
in de Euregio was het doel van het onderzoek om vanuit het perspectief en 
de belevingswereld van Duitse, Belgische en Nederlandse rechercheurs en 

recherchechefs inzicht te verschaffen in de totstandkoming en het verloop 
van deze samenwerking. 
De dataverzameling van het onderzoek viel uiteen in twee fasen. In het eer-
ste stadium is bekeken in hoeverre en op welke wijze grensoverschrijdende 
recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn gestalte krijgt. Vervolgens 
zijn de ervaringen met- en visies op die samenwerking inzichtelijk gemaakt 
en geanalyseerd. In het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse metho-
den, zoals questionnaires, semigestructureerde interviews, focusgroepen en 
casestudies. Het onderzoek heeft betrekking op de samenwerking tussen de 
politiediensten in de Euregio Maas-Rijn, met uitzondering van het Neder-
landse regiokorps Limburg-Noord.

Belangrijkste bevindingen
De resultaten van de inventarisatie over de periode 2006-2010 laten zien 
dat er een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden in de Euregio 
Maas-Rijn bestaat. Deze diversiteit betreft zowel het niveau waarop wordt 
samengewerkt, de frequentie en intensiteit waarmee partijen in opspo-
ringsonderzoeken elkaars steun en medewerking zoeken, als ook de wijze 
waarop de samenwerking gestalte krijgt. Wat het laatste betreft kan worden 
vastgesteld dat Euregionale recherchesamenwerking zich beweegt tussen 
twee uitersten: aan de ene kant de situatie waarin rechercheurs via digitale 
communicatiemiddelen en/of persoonlijk bezoek informeel onderling met 
elkaar overleggen en elkaar van informatie voorzien, aan de andere kant de 
situatie waarin op verzoek van een buitenlandse partner opsporingshande-
lingen worden verricht (of soms zelfs een apart onderzoek wordt gestart), 
waartoe de afspraken juridisch moeten zijn verankerd en de samenwerking 
derhalve volledig is geformaliseerd.
De samenwerking tussen politiediensten concentreert zich rond bepaalde 
knooppunten in de Euregio Maas-Rijn, maar het is zeker niet zo dat alle 
diensten met elkaar samenwerken, laat staan dat partijen zich laten leiden 
door- of zich gecommitteerd voelen aan een ‘grote Euregionale gedachte’. 
De belangrijkste knooppunten zijn:
•	  Eupen; in het bijzonder van belang voor de relatie tussen de Franstalige 

en Duitstalige federale politiezones in België aan de ene kant en de 
Duitse politiediensten aan de andere kant;

•	  Aachen; richting België goed verankerde contacten met Eupen, rich-
ting Nederland sterk ontwikkelde banden met de Divisie Regionale 
Recherche (DRR) van de regio Limburg-Zuid;
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•	  Tongeren; de spil in de contacten tussen Nederlandse en Vlaamse (fede-
rale) politiediensten en parketten; niet voor niets vervult het parket 
Tongeren een cruciale rol in het rechtshulpverkeer tussen Nederland en 
België;

•	  Maastricht; vooral in de relatie met naburige lokale Belgische politiezones.

Geografische nabijheid, cultuurhistorische verwantschap, een gemeen-
schappelijk, dan wel gedeeld probleem, alsmede het spreken van dezelfde 
taal zijn van invloed op de mate en intensiteit waarmee over de grens met 
elkaar wordt samengewerkt. Toch vormt taal ook weer niet een onoverko-
melijke barrière. Als er zich op dit punt al problemen manifesteren is dat 
vooral tussen Franstalige en Duitstalige rechercheurs. Door middel van 
bemiddeling via het knooppunt Eupen kan in dit soort gevallen meestal 
voor verlichting worden gezorgd.
De specialistische eenheden binnen de verschillende recherchediensten, 
zoals de CIE, technische recherche, arrestatie- en observatieteams, weten 
elkaar goed te vinden. Daarnaast hebben ervaringen uit het verleden in 
opsporingsonderzoeken en initiatieven die zijn ontwikkeld onder auspiciën 
van Euregionale samenwerkingsvormen (NeBeDeAGPOL, BES e.a.) er toe 
geleid dat zowel politiefunctionarissen als magistraten beschikken over de 
nodige contacten over de grens. Informele netwerken zijn van oudsher de 
katalysator en smeerolie voor samenwerking in Euregionaal verband. Als 
gevolg van de aanwezigheid van het Euregional Police and Information 
Coordination Centre (EPICC) zijn voor het opvragen van basispoli-
tieinformatie goede persoonlijke relaties over de grens minder belangrijk 
geworden maar voor andere, verdergaande vormen van samenwerking 
is het opbouwen en in stand houden van een relatienetwerk nog steeds 
onontbeerlijk. 
De Belgische en Duitse politiediensten hechten in het recherchewerk sterk 
aan informele contacten. Nederlandse rechercheurs doen dat ook maar 
gebruiken deze taakgerichter en kiezen naar het oordeel van hun buiten-
landse collega’s bij inkomende verzoeken om ondersteuning soms te snel 
voor een formele opstelling. Binnen de Duitse recherche bestaat zelfs de 
idee dat er in de relatie met de Nederlandse collega’s een breuklijn waar-
neembaar is die teruggaat naar het werk van de Parlementaire Commissie 
Opsporingsmethoden – de Commissie Van Traa. Voordien zouden de 
mogelijkheden om met de Nederlandse recherche zaken informeel te rege-
len aanmerkelijker groter zijn geweest.
Er zijn naar het oordeel van de recherchevertegenwoordigers in de drie 
landen geen juridische vraagstukken – op het terrein van rechtsmacht en 
bevoegdheden – aan te wijzen die voor onoverkomelijke problemen zorgen. 
Op momenten dat in de sfeer van de grensoverschrijdende samenwerking 
juridi-sche problemen worden ervaren wordt meestal langs informele weg 
door middel van het raadplegen van buitenlandse collega’s en leden van het 
OM naar een oplossing gezocht.
De grootste hobbel die in de Euregionale samenwerking moet worden 
genomen is van organisatorische aard. De organisaties en management-
strategieën van de recherchediensten in de drie landen sluiten niet goed op 
elkaar aan en dat leidt soms tot onbegrip en irritatie. De gefragmenteerde 
opbouw van het politie- en justitieapparaat in België levert problemen 
op voor de recherchesamenwerking in eigen land, over de grens, alsmede 
voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe initiatieven binnen de 
Euregio. De recherchemodellen en de daaraan ten grondslag liggende visie 
– thematisch werken – komen in Duitsland en België goeddeels overeen, 
als gevolg waarvan de grensoverschrijdende samenwerking tussen beide 
landen redelijk soepel verloopt. De structuur die in Nederland door mid-
del van prioriteiten, weegploegen en projectmatig werken is aangebracht 
zorgt aan de ene kant al jaren voor irritatie en frustratie – omdat het gevoel 
bestaat dat de Nederlandse recherche onvoldoende capaciteit vrijmaakt 
voor zaken die Duitsland en België belangrijk worden geacht – maar 
bepaalt paradoxaal genoeg ook in toenemende mate de gekozen vormen 
van samenwerking. Want ondanks alle kritiek op de Nederlandse manier 
van werken reflecteren de maatregelen die recentelijk zijn genomen – in 
het bijzonder de oprichting van een Euregionaal Beslisorgaan Opsporing 
waarin gezamenlijk onderzoeken worden geprioriteerd – dat het model 
van Informatiegestuurde Opsporing dat in Nederland het verst is uitge-
kristalliseerd en in het werkproces is geïncorporeerd nu ook in Euregionaal 
verband wortel schiet

Uitdagingen
In het rapport wordt vastgesteld dat samenwerking tot dusverre een reac-
tief karakter heeft. Verzoeken om ondersteuning gaan in de regel uit in 
opsporingsonderzoeken die al in één van de drie landen gestart zijn. De 
onderzoekers bevelen aan om in diverse deelregio’s meer proactief in te zoo-
men op knooppunten van daders, goederen-, geld- en informatiestromen. 
Binnen de vier in het rapport onder-scheiden geografische knooppunten – 
Eupen, Aachen, Tongeren en Maastricht – moet de informatieuitwisseling 
en –analyse worden verbeterd, zodat in operationeel opzicht flexibel en 
snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de criminaliteitssituatie. 
Daartoe zal ook de infrastructuur voor het delen van informatie moeten 
worden aangepast. Verder wordt aanbevolen om de Euregio Maas-Rijn 
niet langer als één geografische eenheid aan te merken waarop van bovenaf 
één dominant sturingsmodel kan worden losgelaten. De Euregio is daartoe 
te divers, zowel qua aard, ernst en spreiding van criminaliteitsproblemen 
als qua aanpak van die problemen. Veeleer zal vanuit de mogelijkheden 
die de specifieke regionale c.q. lokale context biedt moeten worden bezien 
op welke knooppunten en met welke partners kan worden samengewerkt.

Literatuur
Nelen, H. , Peters, M. Vanderhallen, M. (2013) Recherchesamenwerking 
in de Euregio Maas-Rijn. Knooppunten, knelpunten en kansen. Apeldoorn: 
Politie & Wetenschap.

De evoluerende rol van Europol in de internationale politiesamenwerking
Prof. dr. Monica den Boer (Vrije Universiteit)

In het kader van de Europese Unie is de afgelopen 20 jaar veel gebeurd 
op het terrein van politie- en justitiesamenwerking. Diverse strategische 
programma´s zijn ontwikkeld voor het uitrollen van een meerjarenbeleid 
en het verdiepen van de Ruimte voor Veiligheid, Vrijheid en Recht. Ook 
is een groot aantal instrumenten aangenomen dat de politiesamenwerking 
verder gestalte moet geven, zoals het Kaderbesluit Gemeenschappelijke 
Opsporingsteams. Voorts zijn binnen het kader van de Europese Unie 
diverse agentschappen opgericht, waaronder de Eurojust, Europese 
Politieorganisatie Europol, Frontex (belast met het beheer van de bewa-
king aan de buitengrenzen van de Europese Unie) en CEPOL (de Europese 
Politieacademie). Al deze ontwikkelingen staan in verband met nieuwe 
dreigingen, zoals cybercrime, de samenwerking met derde landen zoals 
Rusland en de Verenigde Staten, en het zware accent dat is komen te liggen 
op informatievergaring. In dit grotere verband is Europol een organisatie 
met twee gezichten. Enerzijds was het er nooit geweest als het niet zwaar 
gesteund zou zijn vanuit politieke hoek, anderzijds wil Europol een heuse 
politie-organisatie zijn met nauwe contacten met het veld in de 27 lidstaten 
van de Europese Unie.
Nu Europol ruim tien jaar bestaat is het tijd om de rekening op te maken. 
Immers, de organisatie is fors gegroeid, zowel qua budget als mandaat. Niet 
langer is de transnationale georganiseerde misdaad uitsluitend de focus, 
maar alle vormen van zware misdaad. Met internationale organisaties en 
derde landen zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten die het moge-
lijk maken om –soms zeer gevoelige – informatie uit te wisselen. Europol 
wordt in dit complex beschouwd als een professionele organisatie die goed 
in staat is data te bewaken, te coördineren en te organiseren, maar de steun 
vanuit de professie kan nog sterk verbeterd worden. Geleidelijk ontwik-
kelt Europol zich als een strategische kennisorganisatie, en een voorstel 
om CEPOL te integreren bij Europol ligt nu op tafel. Van EU-lidstaten 
wordt verwacht dat zij hun dreigingsanalyses volgens een gestandaardi-
seerde methodologie opstellen en dat zij die informatie via het platform van 
Europol delen. Zijn lidstaten bereid deze omslag te maken en zijn zij met 
het European Crime Intelligence Model en het Organised Crime Threat 
Assessment beter geëquipeerd om hun intelligence te organiseren? Kan 
Europol de bilaterale liaison officers vervangen die nu nog geplaatst zijn in 
de diverse lidstaten en is Europol in staat om decentraal te opereren?
Met de vorming van de Nationale Politie duiken nieuwe vragen op over 
de Nederlandse insteek op de samenwerking binnen de Europese Unie. 
Grensoverschrijdende samenwerking – nu mogelijk op basis van een reeks 
verdragen, zoals Benelux, Schengen, Senningen, Enschede en Prüm – is 
in theorie mogelijk, maar het is voor de politie best lastig om op rationele 
gronden een keuze te maken voor het ideale samenwerkingskanaal. De 
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vraag is welke voordelen Europol biedt boven de bilaterale en multilaterale 
samenwerking. Is er sprake van complementariteit of van concurrentie? 
Transnationale georganiseerde misdaad vormt voor Nederland een stevige 
uitdaging. De productie en export van synthetische drugs, georganiseerde 
vrouwenhandel en kinderpornografie zijn maar enkele voorbeelden van 
nexus-criminaliteit waarvoor een brede en duurzame strategische aanpak 
samen met andere EU-lidstaten benodigd is. Europol heeft op dit moment 
de beste kaarten om in die behoefte te voorzien.

Georganiseerde criminaliteit in Nederland
Drs. Edwin W. Kruisbergen (WODC), prof. dr. Edward R. Kleemans (VU) 
en prof. dr. Henk G. van de Bunt (EUR)

Afgelopen maart is de vierde rapportage van de Monitor Georganiseerde 
Criminaliteit gepubliceerd. Het doel van deze monitor is om inzicht te 
bieden in de aard van de georganiseerde criminaliteit zoals die zich in 
Nederland manifesteert. Daartoe zijn de dossiers van inmiddels 150, meest-
al (zeer) omvangrijke, zaken bestudeerd. De zaken beslaan verschillende 
criminele activiteiten: handel in cocaïne en heroïne, productie van (en 
handel in) synthetische drugs en cannabis, mensensmokkel, mensenhan-
del, fraude, witwassen, wapenhandel, handel in gestolen auto’s en afpersing. 
Deze opsporingsdossiers bevatten in de vorm van onder meer verslagen 
van telefoontaps, verhoren, observaties en undercovertrajecten vaak rijke 
informatiebronnen die inzichten bieden in het fenomeen georganiseerde 
criminaliteit. De monitor ontsluit die inzichten. Deze vierde rapportage 
beslaat verschillende aspecten van de georganiseerde criminaliteit: de rol 
van geweld, de relatie met de reguliere omgeving, schade van georganiseerde 
criminaliteit, en het verdienen, verdelen, besteden, witwassen evenals het 
opsporen en ontnemen van criminele inkomsten. In deze nieuwsbrief gaan 
we op een aantal van deze onderwerpen in.

De rol van geweld
Het toepassen van of dreigen met geweld vormt onderdeel van verschil-
lende definities van georganiseerde criminaliteit. Over het gebruik van 
geweld in de georganiseerde criminaliteit bestaat binnen de criminologie 
echter verschil van mening. Er is een stroming die stelt dat er weliswaar veel 
conflicten ontstaan, maar dat het gebruik van geweld toch beperkt is omdat 
het een ‘duur bedrijfsmiddel’ zou zijn. Gewelddadig optreden trekt immers 
aandacht en geweld levert risico’s op van wraak of het heeft schadelijke 
gevolgen voor samenwerking. 
In de 150 zaken komt geweld(sdreiging) echter relatief vaak voor. In 
ongeveer de helft van de zaken wordt fysiek geweld toegepast of wordt er 
mee gedreigd. Tussen de verschillende zaken lopen zowel de frequentie van 
het geweld als de ernst ervan zeer uiteen. Het merendeel van het geweld 
richt zich op een betrekkelijk kleine kring van personen: mededaders, ille-
gale handelspartners, directe slachtoffers van bijvoorbeeld mensenhandel of 
afpersing, en in veel mindere mate op onschuldige burgers, wettige handels-
partners of dienstverleners en politie- of justitiefunctionarissen.

Het investeren van criminele inkomsten
Een uitbundig consumptiepatroon – iets wat we bij veel daders zien – 
blijkt niet onverenigbaar met het doen van investeringen. Bij verschillende 
zaken geven daders veel geld uit aan bijvoorbeeld dure horloges en auto’s, 
maar zij gebruiken tegelijkertijd een deel van hun geld om te investeren. 
Die investeringen worden deels gedaan in de voortzetting van criminele 
activiteiten. Hoewel in verschillende gevallen meerdere partners bijdragen 
aan een investering in een criminele activiteit, kan doorgaans niet gespro-
ken worden van echt gezamenlijk ‘bedrijfskapitaal’, dat wil zeggen kapitaal 
dat toebehoort aan ‘de organisatie’ (of het netwerk) en dat min of meer 
losstaat van de individuele bijdragen. ‘Bedrijfsreserves’ of een gezamenlijke 
pot zijn er dus meestal niet en de investeringen en de winsten zijn sterk 
geïndividualiseerd. 
Daders die na de kosten voor het eigen levensonderhoud en voortzetting 
van de criminele activiteiten nog vrij vermogen hebben, kunnen dat inves-
teren in de legale economie. In de meest recente editie van de monitor zijn 
voor alle 150 zaken deze investeringen in de reguliere economie in kaart 
gebracht. Daders blijven met hun investeringen vaak dicht bij huis. De 
afstand tussen de dader en zijn investering is letterlijk en/of figuurlijk vrij 
klein. De investeringen worden gedaan in een omgeving en in goederen 
en sectoren waarmee de dader bekend is. Ook hebben de investeringen 

vaak een functionaliteit voor het criminele proces. Om de relatie tussen de 
investering en de dader aan het zicht te onttrekken, wordt overigens wel 
vaak gebruikgemaakt van het buitenland, en dan vooral van fiscaal-juridisch 
afgeschermde gebieden (‘belastingparadijzen’).
De investeringen worden in het overgrote deel van de zaken waarvoor dat 
bekend is gedaan in het woon- of herkomstland van de daders. Bovendien 
wordt er veelal geïnvesteerd in goederen en sectoren waar de daders vanuit 
het dagelijks leven mee bekend zijn. Onroerend goed is daarbij een in het 
oog springende investeringsbestemming. Vaak gaat het daarbij om woon-
huizen voor de daders of hun naasten, maar in een aantal gevallen wordt op 
meer grootschalige wijze geïnvesteerd in ‘stenen’. De bekendheid vanuit het 
dagelijks leven geldt ook wanneer er wordt geïnvesteerd in bedrijven. Zo 
zijn de horeca en (kleinere) winkels en dienstverleners (garages, wasseret-
tes) veel voorkomende sectoren. De bedrijven waarin wordt geïnvesteerd 
kennen ook in een ander opzicht een zekere ‘nabijheid’; zij hebben namelijk 
in veel gevallen een functie voor het criminele bedrijfsproces. De bedrijven 
bieden goede witwasmogelijkheden, hebben een logistieke functie en/of 
worden gebruikt voor legitimering en verhulling.

Witwassen
Verder zijn de gebruikte witwasmethoden in kaart gebracht. In de onder-
zochte zaken komen veel van de ‘klassieke’ witwasmethoden voor, zoals 
loan back-constructies, het fingeren of ophogen van inkomen uit een 
bedrijf en het doorsluizen van geld via ‘belastingparadijzen’. In de literatuur 
wordt het witwassen van geld nogal eens complex voorgesteld. Een dader 
kan zijn geld echter ook op een hele basale en tot nu toe onderbelichte 
manier witwassen, namelijk door afgeschermde consumptie. In het casus-
materiaal zien we voorbeelden van professionele facilitators die het daders 
mogelijk maken om voertuigen of woonruimte te gebruiken zonder dat 
deze ‘goederen’ naar hen zijn te herleiden. Deze ogenschijnlijk legitieme 
bedrijven hebben zich gespecialiseerd in een criminele niche en kunnen een 
belangrijke functie vervullen voor criminele groeperingen.

Het ontnemen van criminele inkomsten
Ten slotte is voor 102 daders nagegaan hoe het ontnemingsproces bij hen 
is verlopen; van de eis van de officier van justitie in de ontnemingszaak in 
eerste aanleg tot de ontnemingsmaatregel zoals die eventueel door het hof is 
vastgesteld (en na een uitspraak van de Hoge Raad is bevestigd of gewijzigd) 
en het bedrag dat uiteindelijk ook echt is betaald. 
Het totale bedrag aan ontnemingsvorderingen dat door de officieren van 
justitie tegen de 102 veroordeelden is geëist, bedraagt € 62.440.188. De 
rechtbank legt echter maar € 46.353.192 aan vorderingen op. Na hoger 
beroep blijft daar nog € 30.471.637 van over (inclusief de vorderingen 
waarbij geen hoger beroep heeft gediend). Nadat een deel van de zaken 
ook is voorgelegd aan de Hoge Raad, komt het totaal aan onherroepelijke 
ontnemingsvorderingen uit op € 27.463.899. De meeste redenen waarom 
een onherroepelijke vordering lager uitpakt dan het bedrag dat aan ontne-
ming was geëist, zijn in te delen in drie categorieën: 1) het gerechtscollege 
komt tot een lager wederrechtelijk verkregen voordeel, bijvoorbeeld omdat 
het minder drugstransporten meeneemt in de berekening dan de officier 
van justitie of advocaat-generaal; 2) het gerechtscollege oordeelt dat er 
sprake is van een overschrijding van de ‘redelijke termijn’ waarbinnen de 
ontnemingszaak zijn beslag had moeten krijgen, wat vaak tot een korting 
van het op te leggen bedrag leidt; of 3) het gerechtscollege schat de beta-
lingscapaciteit van de veroordeelde lager in. Van de € 27.463.899 die bij 
de 102 veroordeelden aan onherroepelijke vordering is opgelegd, is op het 
peilmoment 34% daadwerkelijk betaald. Lagere vorderingen worden in 
grotere mate terugbetaald dan hogere vorderingen.

Conclusies
De slotbeschouwing van de rapportage biedt een synthese van de belang-
rijkste onderzoeksbevindin-gen. Ingegaan wordt onder meer op de sociale 
inbedding van georganiseerde criminaliteit, zoals die ook nu weer bij ver-
schillende deelaspecten naar voren is gekomen. Verder worden er enkele 
mogelijke beleidsimplicaties bediscussieerd. Daarbij wordt ook het relatieve 
belang van en de relatie tussen de situationele, de financiële en de strafrech-
telijke aanpak besproken.
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Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing
Dr. Christianne de Poot (WODC) en dr. Geralda Odinot (WODC)

Communiceren op afstand is de afgelopen jaren sterk veranderd door de 
opkomst van de mobiele telefoon, de smartphone en communicatiemoge-
lijkheden via Internet. Dit heeft gevolgen voor de opsporingspraktijk. Een 
recent gepubliceerd onderzoek van het WODC laat zien dat het aantal taps 
op vaste lijnen in Nederland al jaren stabiel is, maar dat de opkomst van de 
mobiele telefoon heeft geresulteerd in een flinke toename van het aantal 
in gebruik zijnde telefoons en daarmee ook van het aantal benodigde taps. 
Het doel van dit onderzoek was te achterhalen op welke wijze de telefoon- 
en internettap in Nederland en in een aantal andere West-Europese landen 
wordt gebruikt in de opsporingspraktijk. Hiertoe wordt een overzicht 
gegeven van de wijze waarop het gebruik van de telefoon- en internettap in 
Nederland, Duitsland, Zweden en Engeland en Wales is gereguleerd en van 
de waarborgen waarmee de inzet van de tap is omgeven. Voorts wordt een 
beeld geschetst van de mate waarin de tap in de genoemde landen wordt 
ingezet, de doelen waarmee dit gebeurt, de overwegingen die hierbij een rol 
spelen, de ervaringen die ermee zijn opgedaan en de resultaten die ermee 
worden behaald. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare registraties en 
interviews met professionals.

Verschillen tussen Nederland en andere landen
Het heersende beeld is dat er in Nederland meer wordt getapt dan in 
andere Europese landen. Of dit beeld klopt is aan de hand van de bestaande 
statistieken niet goed te achterhalen. De wijze waarop het aantal ingezette 
telefoon- en internettaps wordt geregistreerd, verschilt tussen de onder-
zochte landen. Hierdoor is het niet mogelijk de tapcijfers goed met elkaar te 
vergelijken. In Engeland en Wales telt men bijvoorbeeld het aantal personen 
voor wie een tapbevel wordt afgegeven, in Zweden kunnen meerdere tapbe-
velen worden afgegeven op een persoon, en binnen elk bevel kunnen weer 
meerdere nummers of toestellen worden opgenomen en in Duitsland en 
Nederland worden tapbevelen op num-mer geregistreerd. De Nederlandse 
statistieken lijken het meest compleet te zijn als het gaat om aantallen 
afgetapte nummers, telefoontoestellen en IP- en e-mailadressen, maar geven 
– evenals de Duitse cijfers – geen inzicht in het aantal personen dat jaarlijks 
wordt onderworpen aan de tap of in het aantal onderzoeken waarin een tap 
wordt ingezet. 
De beschikbare cijfers lijken erop te wijzen dat er in Nederland vaker wordt 
getapt dan in de andere onderzochte landen, maar daar staat tegenover dat 
andere heimelijke opsporingsmiddelen, zoals infiltratie of opnemen van 
vertrouwelijke communicatie door middel van microfoons, juist minder 
vaak worden ingezet in Nederland. Vermoedelijk bestaat er tussen de ver-
schillende landen een verschil in perceptie als het gaat om de zwaarte van 
verschillende opsporingsmiddelen. 
In Nederland wordt het inzetten van infiltranten gezien als een zwaarder 
opsporingsmiddel dan de inzet van een telefoontap. In Engeland en Wales 
blijkt de inzet van infiltranten juist het meest ingezette heimelijke opspo-
ringsmiddel te zijn, en is de inzet van de tap relatief beperkt.
Ondanks deze verschillen is de tap zowel in Nederland als in de andere 
onderzochte landen een door politie en justitie gewaardeerd opsporings-
middel dat zijn nut in de loop der jaren ruimschoots heeft bewezen. 
Hoewel met het aftappen en uitwerken van telefoon- en internetlijnen veel 
capaciteit is gemoeid – in Nederland moet alle informatie die over een tap 
komt uitgeluisterd en verwerkt worden – wegen de opbrengsten van de tap 
volgens geïnterviewden nog steeds vaak op tegen de kosten ervan. Met name 
de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit leunt volgens de 
geïnterviewden in alle onderzochte landen zwaar op de inzet van de tap. De 
informatie die met behulp van een tap wordt verkregen, speelt op verschil-
lende manieren een rol in het opsporingsproces. Zo kan een tap inzichtelijk 
maken welke mensen met elkaar in contact staan, hoe de verhoudingen tus-
sen de mensen zijn en ook waar deze personen zich bevinden en soms met 
welke activiteiten zij zich bezighouden.

Is volledig uitwerken van taps nog wel van deze tijd?
In Nederland is het aftappen en uitwerken van communicatie die met de 
telefoon- en internetlijnen is verkregen is een zeer arbeidsintensief proces. 
Alle communicatie die is ondervangen met een telefoontap dient uitgeluis-
terd en verwerkt dient te worden. 
Vermoedelijk is het idee achter deze regelgeving ooit geweest dat informatie 
uit telefoongesprekken niet uit de context mag worden gehaald omdat 
het anders eenzijdig zou kunnen worden geïnterpreteerd. Toen alle ‘com-
municatie op afstand’ nog plaatsvond via een vaste telefoonlijn was het 
wellicht mogelijk om alle informatie in de context te interpreteren. Het 
probleem is echter dat mensen hun communicatiestromen tegenwoordig 
zelf sterk hebben gefragmenteerd. Ze gebruiken meerdere telefoons voor 
verschillende doelen en communiceren deels door middel van geschreven 
tekst. Welk deel van de communicatie wel en niet wordt opgevangen in een 
opsporingsonderzoek is nu afhankelijk van het aantal telefoons dat wel en 
niet wordt afgetapt, en van de mate waarin ook de internetcommunicatie 
wordt meegenomen. Daarmee verdwijnt feitelijk het belang van de eis om 
alle gesprekken die via een afgetapte telefoon worden opgevangen uit te 
luisteren en te verwerken.
Een punt dat hiermee samenhangt, betreft de eisen die gesteld worden aan 
het uitwerken van de internettap. Als het van belang wordt geacht om com-
municatiestromen in hun context te beschouwen, zouden de gegevens die 
worden opgevangen met een internettap op dezelfde manier moeten wor-
den verwerkt als de gegevens die met een telefoontap worden achterhaald. 
De grote hoeveelheid informatie die via het internet wordt uitgewisseld, 
noodzaakt echter tot anders handelen. Momenteel wordt eraan gewerkt om 
internettaps in de opsporing zo doelgericht mogelijk in te zetten en om zo 
slim mogelijk te zoeken in de onderschepte datastroom, waarbij dan maar 
een deel van de afgetapte informatie kan worden bekeken. Dit roept de 
vraag op waarom bij de telefoontap nog steeds wordt vastgehouden aan de 
eis dat alle opgevangen communicatie moet worden verwerkt. Door in de 
opgevangen gesprekken meer gericht te zoeken naar relevante informatie 
zou de telefoontap beslist aan efficiëntie kunnen winnen en minder inbreuk 
maken op de privacy van betrokkenen.

Tapbevelen op nummers of op personen?
Daarnaast blijkt het feit dat er in Nederland tapbevelen worden afgegeven 
op toestel of op nummer, en niet op persoon, veel administratieve lasten met 
zich mee te brengen. In het huidige tijdperk, waarin de meeste mensen over 
meerdere communicatiemiddel beschikken die vaak ook nog verschillende 
func-tionaliteiten kennen (telefoon en internet), is het het overwegen waard 
om over te stappen op een tapbevel dat is gekoppeld aan een persoon in 
plaats van aan een telefoonnummer of toestel; een werkwijze die ook in een 
aantal andere onderzochte landen wordt gebezigd. Dit zou de administra-
tieve druk aanzienlijk kunnen verminderen en zou bovendien meer inzicht 
bieden in het aantal personen dat jaarlijks wordt onderworpen aan de tap. 

Internettap wordt niet breed ingezet
Hoewel mensen steeds vaker communiceren via internet, en de huidige 
telefoontap naar verwachting steeds minder opsporingsinformatie zal ople-
veren, blijkt de internettap noch in Nederland, noch in de andere onder-
zochte landen breed te worden ingezet. Er is in de onderzochte korpsen te 
weinig kennis aanwezig om de internettap zoals we die nu kennen optimaal 
te kunnen benutten. Ook het instrument zelf en de wet- en regelgeving zijn 
nog niet klaar voor de grotere rol en de efficiëntere inzet die de internettap 
in de toekomst kan krijgen. Om de opsporing bij de tijd te houden en om 
digitale communicatie toegankelijk te houden voor opsporingsdiensten, 
zou nagedacht moeten worden over aanpassingen van de huidige wet- en 
regelgeving betreffende de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdhe-den 
en de aftapbaarheid van online telecommunicatiediensten.

Odinot, G., Jong, D. de, Leij, J.B.J. van der, Poot, C.J. de, Straalen, E.K. 
van (2012). Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing. Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers, WODC reeks Onderzoek en Beleid, 304
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Samenwerking bij de aanpak van georganiseerde misdaad in Marokko
Nienke de Munck (Criminologie, EUR)

‘Kif uit de rif’: Het Noord-Marokkaanse Rif-gebergte kenmerkt zich door 
velden met cannabisplanten zo ver het oog reikt. Al in 1996 schreef Trouw 
dat de cannabisvelden, die zijn bedoeld voor de productie van hasjiesj, 
zichtbaar zijn op satellietbeelden en dat het Marokkaanse koningshuis 
vermoedelijk belangen heeft in de drugshandel. Anno 2013 lijkt er weinig 
veranderd te zijn. Dat de wietplantages een groot deel van het beeld bepalen 
in het noordelijke gebied van Marokko verbaast Jack Monster, luitenant bij 
de Koninklijke Marechaussee en werkzaam als attaché bij de Nederlandse 
ambassade in Rabat, niets: “Steek een aardappel in de grond en er groeit 
cannabis”. Boeren klagen dat de grond niets waard is als het gaat om het 
verbouwen van producten anders dan cannabis. 
Dat drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad in Marokko 
bestreden moeten worden staat buiten kijf. Een effectieve aanpak vergt ech-
ter samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, autoriteiten 
en staten. Volgens Monster verloopt deze samenwerking niet geheel pro-
bleemloos. Gedurende een studiereis naar Marokko met studievereniging 
Criminologie In Actie gingen meerdere lezingen in op factoren die een rol 
spelen bij de moeizame samenwerking. Factoren die hier behandeld worden 
zijn corruptie, hiërarchie en de politieke situatie in Marokko.

Autoritair liberalisme 
Professor Taieb Belghazi, bijzonder hoogleraar aan de Mohamed V 
Universiteit in Rabat, gaf een lezing bij het Centre for Cross Cultural 
Learning. Hij kenmerkte de politieke situatie in Marokko als ‘autoritair 
liberalisme’. De blauwdruk van de staat is er één van democratie, maar tege-
lijkertijd is de Koning in politiek en religieus opzicht almachtig. Kritiek op 
de Koning kan derhalve gezien worden als godslastering en volledige par-
lementen kunnen door de Koning ontslagen worden. Terwijl de uiterlijke 
kenmerken van een parlementaire democratie gehandhaafd blijven, is er 
ook sprake van een democratische façade. Volgens Belghazi kan dit terug-
gezien worden bij de verankering van mensenrechten in de Marokkaanse 
constitutie naar aanleiding van de 20 Februari-beweging, onderdeel van 
de Arabische Lente. De nieuwe constitutie lijkt in veel opzichten op de 
Nederlandse grondwet. De constitutie begint met een opsomming van de 
mensenrechten, welke veelal geclausuleerd geformuleerd zijn: de meeste 
grondrechten kunnen bij wet beperkt worden. Waar in de organieke wet-
ten die in Nederland op zulke geclausuleerde grondrechten tot stand zijn 
gekomen fundamentele rechten gewaarborgd worden, lijkt dit in Marokko 
niet het geval. Dit komt volgens Belghazi enerzijds omdat dergelijke orga-
nieke wetten traag tot stand komen en anderzijds omdat de rechten daarin 
zodanig beperkt worden, dat er eigenlijk geen verschil is met de situatie 
zoals voorheen. 

Hiërarchische structuur 
Naast de autoritaire Koning en het gebrek aan mensenrechten, leidt de 
politieke situatie in Marokko tot een sterk hiërarchische structuur van veel 
autoriteiten en organisaties. Van oudsher zijn instanties verticaal ingericht. 
Om hoger in de organisatie te komen, moet men onderaan beginnen en 
langzaam omhoog klimmen. Marokkaanse organisaties zijn logge bureau-
cratieën waarbij je niet snel méér krijgt dan waar je strikt om gevraagd hebt. 
Monster (KMar) stelt dat als je een gesprek krijgt met iemand die infor-
matie kan verschaffen naar aanleiding van een vraag die je schriftelijk hebt 
ingediend, je bij dat gesprek slechts die antwoorden kan krijgen waarop je 
vraag rechtstreeks gebaseerd was. Heeft men naar aanleiding van het ant-
woord nieuwe vragen of meer informatie nodig, dan begint de zoektocht 
naar antwoorden weer van voor af aan, aan de voet van de organisatie. 

Corruptie
Een almachtige Koning en gesloten, logge organisaties kunnen het hoofd 
bieden aan corruptie. In de inleiding werd reeds gesteld dat het Koningshuis 
mogelijk belangen heeft bij de drugshandel. In maart 2013 werden twee 
Marokkaanse rechters van corruptie beschuldigd. Amerikaanse diplomaten 
stellen in stukken die zijn uitgelekt door WikiLeaks dat Marokko onder 
de huidige Koning Mohammed VI zelfs corrupter is dan tijdens de heer-

schappij van zijn voorganger, Koning Hassan II. Hoe ver de corruptie in 
Marokko uitstrekt is niet geheel zeker, maar dat het in alle lagen van de 
staat plaatsvindt wordt alsmaar duidelijker. 

Moeizame samenwerking
Bovengenoemde factoren belemmeren een effectieve aanpak van probleem-
gebieden omdat ze in de weg staan van een vruchtbare samenwerking tussen 
verschillende instanties. Monster vertelt dat de Koninklijke Marechaussee 
in Marokko samenwerkt met onder andere de AIVD, de KLPD en de 
BNPJ (de nationale recherche van Marokko) op een aantal gebieden, 
waaronder de aanpak van drugshandel, mensensmokkel en het witwassen 
van geld. 
De corruptie en de onaantastbaarheid van de Marokkaanse Koning beïn-
vloeden de aanpak van drugshandel negatief. Marokko heeft weliswaar met 
verschillende staten bilaterale verdragen gesloten om deze illegale handel 
aan te pakken, tegelijkertijd lijkt er volgens Monster een soort gedoogbeleid 
te zijn ontstaan. Enerzijds worden wel degelijk acties georganiseerd waarbij 
hasjiesj worden onderschept, maar anderzijds blijft de daadwerkelijke 
kweek grotendeels buiten schot. Vergeleken met de smokkel van cocaïne 
is het echter positief gesteld met de aanpak van hasjiesj. Jack Monster stelt 
dat veel Marokkaanse ambtenaren cocaïne niet zouden herkennen, laat 
staan dat de smokkel ervan tegengegaan kan worden. Het lijkt er daarom 
op dat een deel van deze drugs derhalve, na een intercontinentale reis van 
Zuid-Amerika naar West Afrika, via Marokko de weg naar Europa weten 
te vinden. 
Ook bij mensenhandel en mensensmokkel wordt de samenwerking 
bemoeilijkt. Door de sterke hiërarchie en de logge bureaucratieën is het 
welhaast onmogelijk om snel actie te ondernemen op cruciale momenten. 
Op momenten dat er mogelijkheden zijn en er informatie is om iets te doen 
tegen mensensmokkel en mensenhandel wordt optreden tegengewerkt 
door de regels en procedures die gevolgd moeten worden. De juiste mensen 
en middelen kunnen niet altijd op het juiste moment bereikt worden. Er 
ontstaan onnodig gaten waar mensensmokkelaars dankbaar gebruik van 
maken. 
De aanpak van georganiseerde misdaad is geen zaak voor één land alleen, 
laat staan dat één organisatie het zelfstandig aankan. Grensoverschrijdende 
samenwerking is weliswaar op gang gekomen in Marokko, maar is niet pro-
bleemloos. Zolang Marokko gekenmerkt wordt door de huidige politieke 
situatie, corruptie en een sterk hiërarchische structuur krijgen Nederlandse 
organisaties, zoals de Koninklijke Marechaussee, de AIVD en de KLPD, 
niet de kans hun volledige potentie te benutten. 
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