
Inleiding 

Deze CIROC-nieuwsbrief verschijnt aan de vooravond van het CIROC 
seminar ‘cocaïnehandel en opsporing, toen en nu’. Ruim twaalf jaar 
geleden organiseerde CIROC zijn eerste seminar over cocaïnegebruik, 
handel en beleid in Latijns-Amerika en in Nederland. Ditmaal gaat 
het seminar echter niet zozeer over cocaïnegebruik, maar staan ontwik-
kelingen in Nederland, de bronlanden en bij de VN op het gebied van 
productie, handel, beleid en opsporing centraal. Pien Metaal, die de och-
tendsessie van het seminar zal openen, heeft tevens de openingsbijdrage 
aan deze nieuwsbrief geleverd. Zij schrijft over recente ontwikkelingen 
in het drugsbeleid in Latijns Amerika en de effecten op de productie van 
en de handel in cocaïne. Pien Metaal stelt dat het bespreekbaar maken 
van het reguleren van de drugsmarkt, waaronder die van cocaïne, lang-
zaamaan in zicht komt. Daarnaast is er in deze nieuwsbrief veel aandacht 
voor nieuw verschenen onderzoek. Zo hebben recentelijk een team van 
criminologen en juristen de EBI onderzocht. Henk van de Bunt doet 
mede namens de andere onderzoekers verslag van hun centrale bevin-
dingen waaronder de kosten (financieel, juridisch, personeel en voor de 
gedetineerden) die deze Extra Beveiligde Inrichting met zich mee brengt. 
Geralda Odinot en Christianne de Poot bespreken de ‘Wet bewaarplicht 
telecommunicatiegegevens’ over het bewaren en gebruiken van telecom-
municatiegegevens voor de opsporing. Dina Siegel beschrijft enkele 
centrale uitkomsten van haar in 2013 uitgegeven onderzoek naar cri-
minaliteit gepleegd door MOE-landers: het ‘mobiel banditisme’. Violet 
Mols blikt terug op het laatste seminar over ‘sport en georganiseerde 
misdaad waar uiteenlopende sprekers als Herman Ram (Nederlandse 
Dopingautoriteit) en Letizia Paoli (Criminologie, KU Leuven) hun visie 
op de verstrengeling van doping en georganiseerde misdaad gaven. Tot 
slot doet Edward Kruisbergen verslag van het jaarlijkse congres van de 
American Society of Criminology in 2013 waarbij hij vooral waarbij 
hij vooral oog heeft voor de presentaties die gaan over georganiseerde 
misdaad.

Richard Staring

De zucht naar verandering: recente ontwikkelingen rondom het 
drugsbeleid in Latijns Amerika
Drs. Pien Metaal (Transnational Institute, Amsterdam) 

De handel in cocaïne is volgens de laatste VN cijfers nauwelijks afgeno-
men in vergelijking met voorgaande jaren en is redelijk stabiel te noemen 
(UNODC, 2013). Bovendien is het niet vanzelfsprekend deze stabilise-
ring geheel en al toe te schrijven aan successen van de opsporing - en 
vervolging van de handel. De omvang van de wereldmarkt voor cocaïne 
lijkt relatief immuun te zijn voor de interventies die er op verschillende 
niveaus worden ondernomen, zoals uit verschillende studies is gebleken.
Met het krimpen van de cocaïnemarkt in de VS in de afgelopen paar jaar, 
zijn er een aantal markten bijgekomen, vooral landen in Azië en Afrika. 
Europa’s honger naar cocaïne lijkt nauwelijks aan grote schommelingen 
onderhevig. De Latijns Amerikaanse markt blijkt ook een groeiende 
vraag naar cocaïne te kennen. Nadat er decennia lang eenzelfde recept 
voor het onderdrukken en tegengaan van deze handel is beproefd, gaan 
er de laatste jaren ook steeds meer stemmen op om naar alternatief beleid 
te zoeken.

Falen van het huidige beleid
Op het hoogste politieke niveau zijn steeds meer regeringsleiders van 
mening dat het huidige beleid heeft gefaald en het heilige geloof in de 
Noord Amerikaanse receptuur is afgebrokkeld. Reeds enkele jaren experi-
menteren sommige landen in de regio met nieuw beleid op drugsgebied. 
De goedkeuring van wetgeving in december 2013 in Uruguay met een 
integrale regulering van de cannabismarkt is daar het meest sprekende 
voorbeeld van, maar ook elders verandert het panorama in een rap tempo.
De redenen hiervoor zijn niet uitsluitend te vinden in de gebrekkige 
resultaten van de bestrijding: meer dan dat is het besef dat het recept 
van de War on Drugs gepaard ging met onacceptabel hoge kosten. De 
militaire aanpak van de drugsmarkt, vanaf het besproeien met gif van 
de Colombiaanse cocavelden tot en met de strafvervolging van personen 
voor het bezit van drugs voor eigen gebruik, ook in minieme hoeveelhe-
den, hebben rampzalige gevolgen gehad voor de samenleving. 
Het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de heersende aanpak van de 
internationale drugsmarkt is het idee dat de wortel van het kwaad ligt in 
het aanbod van drugs. Vandaar dat de ingezette middelen zich richten op 
de teelt van het coca gewas, het conversie proces van blad naar poeder, 
en de daarvoor benodigde hulpstoffen, en de distributie netwerken die de 
cocaïne verspreiden naar de consument.
Een andere belangrijke premisse van het huidige beleid is dat de drugs-
markt als een veiligheidskwestie moet worden beschouwd, en dienten-
gevolge het domein is van de politie en krijgsmacht. De volksgezond-
heidsaspecten delven in alle landen het onderspit en voor problematisch 
gebruik is erg weinig publiek geld. Aangezien de meeste landen in de 
regio relatief recent formele democratieën zijn geworden, is er nog veel te 
wensen over de controle over deze diensten die vaak op mensenrechten-
gebied een twijfelachtige reputatie hebben.

Overvolle gevangenissen en geweld
De nadruk en het buiten proportionele karakter van het nationale beleid 
op strafbaarstelling en vervolging, ook van kleine drugsdelicten, heeft 
mede tot gevolg gehad dat de gevangenissen in veel landen overvol zitten: 
er zijn genoeg aanwijzingen dat de drugswetgeving en het vervolgings-
beleid in deze landen medeschuldig zijn aan de overbevolking van de 
gevangenissen (Metaal & Youngers, 2010). Bovendien is er sprake van 
grote bevolkingsgroepen die economische achtergesteld zijn en zo een 
permanente voorraad aan potentiële nieuwe wetsovertreders waarborgt.
Als laatste bepalende factor in de omslag, en wellicht de meest doorslag-
gevende van allen, is de toename van het geweld dat de handel in drugs 
omringt. Het is dan ook niet vreemd dat de oproep tot een debat over 
een wezenlijk ander beleid vooral uit Midden Amerika afkomstig is en in 
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de eerste aanzet vooral kon rekenen op de steun van de Colombiaanse en 
Mexicaanse presidenten (Armenta, Metaal & Jelsma 2012). Het aantal 
slachtoffers dat de strijd om territorium en toegang tot de routes naar de 
markt vergezelt, overstijgt het aantal doden dat in de jarenlange burger-
oorlogen is gevallen.

Zucht naar verandering
Ook binnen de wetshandhavingsorganen wordt hardop getwijfeld over 
de zin en onzin van de huidige aanpak, maar in de praktijk verandert er 
vooralsnog weinig; nog steeds geldt dat het aantal vernietigde hectare coca 
velden en de hoeveelheid arrestaties, vooral van consumenten en kleine 
handelaartjes, de richtlijn vormen voor het beleid. Toch zijn er binnen de 
justitiële apparaten in verschillende landen ook andere geluiden te horen 
en wordt er gewerkt aan alternatieven voor effectievere handhaving.
De zucht naar verandering is luid, komt van diep en zal zich gaan moeten 
vertalen in nieuw beleid. Lokale initiatieven krijgen steeds meer ruimte 
van de politiek, en zelfs binnen de VN is het niet langer mogelijk te 
ontkennen dat er iets schort aan het legale raamwerk dat nu bepalend 
is op wereldschaal. Het bespreekbaar maken van het reguleren van de 
drugsmarkt, inclusief cocaïne, komt langzaam in zicht.
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Gevangen in de EBI
Prof. Dr. Henk van de Bunt (EUR, CIROC)

Onderzoek naar de EBI
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw wordt het gevange-
niswezen geconfronteerd met een nieuwe categorie gedetineerden. Het 
zijn de bazen en onderbazen van criminele samenwerkingsverbanden 
die lange tijd veel fortuin vergaarden. Ondanks extra veiligheidsvoorzie-
ningen weten dergelijke drugshandelaars te ontsnappen. In april 1993 
bereikt de opwinding over ontsnappingen zijn hoogtepunt wanneer 
zes van zeven gedetineerden uit een zwaar beveiligde afdeling van een 
gevangenis – met hulp van buiten - weten te ontsnappen. Er ontstaat 
een window of opportunity voor de oprichting van een - naar Nederlandse 
maatstaven - strenge gevangenis. Deze ‘Extra Beveiligde Inrichting’ (EBI) 
wordt bestemd voor gedetineerden die (1) een extreem vluchtrisico 
vormen en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen vanwege 
recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten, of (2) bij ontvluchting een 
onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen, waarbij het vluchtrisico 
als zodanig hieraan ondergeschikt is. Hieronder worden situaties verstaan 
waarin de ontvluchting van een gedetineerde tot zeer grote maatschap-
pelijke onrust zou leiden.
Sinds het ontstaan van de EBI is geen enkele gedetineerde ontvlucht, 
en wie ooit in de EBI is geweest weet dat ontsnappen onmogelijk is. 
De vraag naar de effectiviteit van de EBI is daarmee gemakkelijk te 
beantwoorden. De vraag is wel tegen welke prijs deze effectiviteit wordt 
bereikt. In het onderzoek Gevangen in de EBI worden verschillende kos-
ten besproken: de financiële kosten voor de belastingbetaler (hoeveel kost 
de EBI?), de immateriële kosten voor personeel (o.a. werkbelasting) en 
gedetineerden, en ten slotte de juridische kosten. 

Methoden van onderzoek
Er zijn verschillende methoden van onderzoek gebruikt en diverse bron-
nen bestudeerd. Er zijn 40 personen geïnterviewd uit alle geledingen 
van het personeel en tevens is met (ex-)gedetineerden gesproken. Verder 
is gebruik gemaakt van de dagelijkse rapportages die het personeel over 
de gedetineerden maakten. In de EBI worden alle gesprekken van de 
gedetineerden (bezoek, telefoon) afgeluisterd en opgeschreven. Ook van 

de communicatie tussen staf en gedetineerden wordt dagelijks verslag 
gedaan. Daarnaast maken de onderzoekers gebruik van enkele kerncijfers 
over onder meer de personeelsformatie, de kosten van EBI-cellen, aantal-
len gedetineerden en hun verblijfsduur, aantallen opgelegde interne sanc-
ties en maatregelen, en aantallen beklagzaken. Voor het onderzoek naar 
de rechtspositie van EBI-gedetineerden zijn de gebruikelijke juridische 
methoden en bronnen, zoals regelgeving en jurisprudentie bestudeerd 
(nationaal en internationaal). 

Financiële kosten. 
De EBI is een kleine gevangenis met een capaciteit van oorspronkelijk 
27 cellen. Momenteel verblijven er op dagbasis circa 5 gedetineerden. 
De formatieve sterkte van de EBI is circa 62 FTE. Door het gevangenis-
wezen is de normprijs voor een standaard gevangeniscel gesteld op 160 
euro; de normprijs voor een EBI-cel is 556 euro. Het is ondoenlijk om 
de prijs van de extra beveiliging volledig in kaart te brengen. Er worden 
veel bijkomende kosten gemaakt om het EBI-regime binnen en buiten 
de inrichting uit te voeren. Voor het bijwonen van zittingen of zieken-
huisvervoer worden bijkomende kosten gemaakt die niet in de normprijs 
zijn meegenomen.

Juridische ‘kosten’. 
Het verblijf in de EBI wordt beheerst door een groot aantal normen, 
welke deels algemeen voor penitentiaire inrichtingen gelden en die deels 
specifiek betrekking hebben op de EBI. De wet- en regelgeving voorzien 
in ingrijpende bevoegdheden van de directeur en in beperkingen van 
de rechten en vrijheden van de gedetineerden. Het regime wordt verder 
ingekleurd door de wijze waarop van de bevoegdheden gebruik wordt 
gemaakt. 
Het EBI-regime als zodanig blijkt de rechterlijke toets te doorstaan, maar 
in het recente verleden werden enkele praktijken, zoals de stelselmatige 
visitaties en het ontbreken van elke mogelijkheid van bezoek zonder 
glas met levenspartners en eerstegraads familieleden, als onrechtmatig 
gekwalificeerd en deze zijn intussen aangepast. Dat neemt niet weg dat 
knelpunten resteren en dat het regime restrictief is en volgens de onder-
zoekers een ingrijpende beperking behelst van diverse grondrechten, zoals 
het recht op privacy, ‘family life’ en lichamelijke integriteit. De beperkin-
gen in de contacten met de buitenwereld zijn de meest vergaande offers 
die van de gedetineerden in de EBI worden verlangd. Alle communicatie 
tussen gedetineerden en de buitenwereld (post, bezoek, telefoon) wordt 
geobserveerd en zo mogelijk ook geregistreerd. Voor het telefoneren met 
verwanten is 10 minuten per gesprek gereserveerd; er mogen slechts twee 
gesprekken per week worden gevoerd.

Personele kosten. 
Wegens de gewelddadige ontvluchtingen in de jaren tachtig en begin 
jaren negentig van de vorige eeuw was het niet gemakkelijk om perso-
neel te werven dat bereid was om met de specifieke doelgroep van de 
EBI – vluchtgevaarlijke gedetineerden die geweld of gijzeling niet zouden 
schuwen – te gaan werken. Na verloop van tijd lijkt het merendeel van 
het personeel uiteindelijk met tevredenheid in de EBI werkzaam te zijn. 
Er zijn zelfs enkele piw’ers die de EBI sinds haar ontstaan niet meer heb-
ben verlaten.
Karakteristiek aan het werken in de EBI is het afwijkende regime ten 
opzichte van andere inrichtingen binnen het gevangeniswezen. Veiligheid 
en controle zijn de sleutelwoorden van het regime en de werkzaamheden 
kennen dan ook een sterk routinematig en regelgebonden karakter. Niet 
alleen het leven van de gedetineerden, maar ook het werk van de piw’er in 
de EBI verloopt volgens vaste patronen. De hele dag door zijn er allerlei 
controle- en toezichtsactiviteiten, waarbij allerhande uitdagingen zich 
voordoen als het behouden van penitentiaire scherpte en de omgang met 
gedetineerden. Om gijzelingsgevaar te reduceren zijn de contacten tussen 
gedetineerden en bewaarders veelal afgeschermd door glas. Bewaarders 
mogen uitsluitend met een gedetineerde face-to-face contact hebben; er 
moet in die situatie bovendien sprake zijn van een getalsmatig overwicht 
van twee of meer bewaarders. Waar veiligheid en controle in het regime 
centraal staan, heeft de ontwikkeling van humanisering zich steeds sterker 
in de EBI doen gelden. Niet alleen in de omgeving van gedetineerden – 
de bouwtechnische mogelijkheden, de aankleding en stoffering –, maar 
ook in de bejegening van het personeel ten aanzien van gedetineerden is 
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deze ontwikkeling doorgedrongen. Humanisering wordt daarbij veelal 
ingezet om meer veiligheid te brengen; het zogenaamde concept van 
dynamisch beveiligen. Piw’ers moeten in hun bejegening humaan zijn, 
dat wil zeggen oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden van 
de gedetineerde, maar tegelijkertijd is er over en weer argwaan en zelfs 
wantrouwen. Op diverse manieren geven de piw’ers er blijk van dat 
zij argwaan koesteren en wantrouwen hebben jegens de gedetineerden. 
Omgekeerd worden de piw’ers ook geconfronteerd met wantrouwen of 
achterdocht van gedetineerden jegens hen. Dit alles leidt tot een vicieuze 
cirkel in de communicatie tussen bewaarders en gedetineerden: er is 
geen contact omdat er wantrouwen is, en omdat er geen contact is, is 
er wantrouwen. Alle goede bedoelingen van dynamisch beveiligen of 
humanisering ten spijt. 
Wat de immateriële personele kosten – niet direct op geld waardeerbare 
kosten – betreft, kan afgevraagd worden of de werkers in de EBI vaker 
geconfronteerd worden met geweld of ander ongewenst gedrag, waarvan 
zij – vroeg of laat – de psychische of lichamelijke gevolgen ondervinden. 
Verschillende gegevens wijzen in negatieve richting: het werken in de EBI 
wordt niet als zwaarder of meer belastend ervaren dan het werk in andere 
gevangenisregimes. Ook blijkt uit verschillende gegevens zoals de lange 
dienstverbanden, het lage ziekteverzuim, de geuite tevredenheid over het 
werk en de betrekkelijke veiligheid op de werkplek dat er geen specifieke 
kosten aan het werken in de EBI zijn verbonden. 

Kosten voor de gedetineerden.
De EBI is een prikkelarme omgeving; gedetineerden hebben weinig 
mogelijkheden om via bezoek, computer of telefoon hun sociale contac-
ten met de buitenwereld te onderhouden. In de EBI is er betrekkelijk wei-
nig face-to-face contact met de bewaarders. Glazen wanden staan directe 
communicatie in de weg met het personeel. Een van de gedetineerden 
omschreef zijn positie als die van de ‘man in the bubble’; je wordt 
voortdurend in de gaten gehouden door personen die je niet kent, ziet, 
spreekt. De consequentie van het beleid van het getalsmatige overwicht 
is dat er geen face-to-face contacten met het personeel mogelijk zijn als er 
meer dan een gedetineerde op de luchtplaats is. Meer concreet: als er op 
de luchtplaats waar drie, vier gedetineerden de tijd samen doorbrengen, 
iets gebeurt dan mogen de bewaarders niet optreden. In het recente ver-
leden zijn er enkele vechtpartijen geweest waartegen de bewaarders niet 
konden/mochten optreden. Het wachten is op een mobiele brigade van 
de PI Vught, die er ongeveer 20 minuten over doet om ter plaatse te zijn. 
In 1999 is een van de gedetineerden onder het oog van de bewaarders op 
de luchtplaats dood geslagen. De gedetineerden geven in de interviews te 
kennen dat zij zich in de EBI onveilig voelen. 

Bunt, H. van de, E. Bleichrodt, S. Struijk, P. Rolle, D. Struik (2014). 
Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) in Vught. Amsterdam: Boom Lemma.

Het bewaren en gebruiken van telecommunicatiegegevens ten behoeve 
van de opsporing; De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.
Dr. Geralda Odinot en dr. Christianne de Poot (WODC)

Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internet-
verkeer is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Volgens de Wet bewaar-
plicht, die in 2009 in werking is getreden, dienen deze gegevens door de 
aanbieders van telecommunicatiediensten voor een bepaalde tijd bewaard 
te worden, omdat ze van belang kunnen zijn voor de opsporing en vervol-
ging van strafbare feiten. Met behulp van deze gegevens kan bijvoorbeeld 
worden vastgesteld op welk moment en vanaf welke locatie met een 
bepaalde (mobiele) telefoon is gebeld. Telefoons kunnen aan de hand van 
deze gegevens worden gelokaliseerd en met behulp van de gegevens over 
het belgedrag (wie heeft contact met wie) kunnen sociale netwerken in 
kaart worden gebracht. Ook is het mogelijk te achterhalen of en wanneer 
een computer of mobiele telefoon contact heeft gehad met het internet. 
Over de inhoud van de communicatie worden geen gegevens bewaard. 
Verkeers- en locatiegegevens kunnen door een Officier van Justitie 
worden gevorderd als er sprake is van een misdrijf waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegestaan, bij een redelijk vermoeden dat misdrijven wor-
den beraamd of gepleegd in georganiseerd verband en bij aanwijzingen 

van een terroristisch misdrijf. Het feit dat de gegevens daartoe standaard 
een jaar (telefoongegevens) of een half jaar (internetgegevens) dienen te 
worden opgeslagen is echter een terugkerend punt van discussie. Hierbij 
zijn twee aspecten aan de orde, namelijk enerzijds de vraag of de bewaarde 
gegevens inderdaad van belang zijn voor de opsporing en vervolging 
van strafbare feiten en of de vastgestelde bewaartermijnen en lijsten met 
gegevens die wel en niet moeten worden opgeslagen voldoen; anderzijds 
de vraag hoe het zit met de bescherming van de privacy van burgers die 
verband houdt met de opslag van deze privacygevoelige gegevens. 

De Wet bewaarplicht onderzocht
Om inzicht te verschaffen in deze kwesties heeft het WODC onderzoek 
verricht naar de wijze waarop de Nederlandse Wet bewaarplicht uitwerkt 
in de praktijk. Bij het bewaren, beschikbaar houden en gebruiken van 
gegevens over telefoon- en internetverkeer zijn verschillende organisaties 
en partijen betrokken. De telecomaanbieders dienen de te bewaren gege-
vens op te slaan, te beveiligen, beschikbaar te stellen voor de opsporing en 
tijdig weer te vernietigen. Het Agentschap Telecom ziet toe op dit proces. 
Het College bescherming Persoonsgegevens heeft de algemenere taak toe 
te zien op het gebruik van privacygevoelige gegevens. Politie en Openbaar 
Ministerie maken gebruik van deze gegevens bij het opsporen en vervol-
gen van misdrijven en de Zittende Magistratuur gebruikt de gegevens in 
de rechterlijke besluitvorming. In het onderzoek van het WODC wordt 
beschreven hoe deze verschillende partijen hun taken uitvoeren, maar 
het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de vraag hoe de opgeslagen 
gegevens gebruikt worden in de praktijk. Daarmee biedt het onderzoek 
inzicht in het nut en de noodzaak van de bewaarplicht. 
Het onderzoek is gebaseerd op interviews met experts en professionals, 
kwantitatieve gegevens over aantallen vorderingen tot gegevensverstrek-
king en analyses van vonnissen. 

Gegevens over telefoonverkeer
Het onderzoek laat zien dat de opgeslagen gegevens over telefoonver-
keer veelvuldig worden opgevraagd en geanalyseerd ten behoeve van de 
opsporing. Volgens professionals uit de opsporingspraktijk worden deze 
gegevens opgevraagd bij vrijwel alle grote zaken waarin verdachten of 
slachtoffers mogelijk gebruik hebben gemaakt van hun telefoon. Zij zien 
het opvragen van deze gegevens als een zeer relevant opsporingsmiddel, 
vooral voor het in kaart brengen van netwerken en het lokaliseren van 
telefoons. De bewaartermijn van een jaar voor gegevens over telefoonver-
keer wordt in het algemeen heel werkbaar geacht. 

Gegevens over internetverkeer
Het gebruik van gegevens over internetverkeer geeft een ander beeld 
te zien. Deze gegevens blijken slechts weinig te worden opgevraagd. 
Volgens de geïnterviewde experts is een aanzienlijk deel van de opge-
slagen en bewaarde gegevens over internetverkeer slechts van beperkte 
waarde bij het opsporen van criminaliteit . Enerzijds blijkt de lijst van 
te bewaren gegevens inmiddels gedateerd te zijn en ingehaald door 
technologische ontwikkelingen. Anderzijds komt uit de interviews naar 
voren dat het kennisniveau bij de politie niet zodanig is dat de opgeslagen 
IP-verkeersgegevens optimaal kunnen worden benut. Hierdoor is een 
situatie ontstaan waarbij gegevens van burgers worden opgeslagen die niet 
of nauwelijks worden gebruikt door opsporingsdiensten. 
Historische gegevens over internetverkeer worden vooral opgevraagd 
naar aanleiding van misdrijven die met behulp van of via internet zijn 
gepleegd, zoals bijvoorbeeld het versturen van dreigmails, internetop-
lichting, mensenhandel of het verspreiden van kinderporno. In die zaken 
worden de gegevens vooral opgevraagd om een gebruiker te identificeren. 
Bij gebruik van mobiel internet vormt dit regelmatig een probleem, 
omdat alle ingelogde gebruikers van een Hotspot (wifi netwerk) gebruik 
maken van hetzelfde IP-adres. Daarnaast vormt het tekort aan IPv4 
internetadressen een knelpunt, doordat meerdere klanten van aanbieders 
onder eenzelfde IP-adres acteren op het internet. Individuele gebruikers 
zijn hierdoor niet of moeilijk te achterhalen.
Experts die gebruik maken van internetverkeersgegevens geven aan dat de 
bewaartermijn van 6 maanden in de praktijk te kort is. Juist bij de meer 
ingewikkelde zaken, waarbij de IP-gegevens zeer nuttig kunnen zijn, is er 
behoefte aan gegevens die verder terug gaan in de tijd. Voor historische 
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internetverkeersgegevens ligt een heroverweging van zowel de bewaarter-
mijn als de lijst van te bewaren gegevens dus voor de hand.

Rechterlijke vonnissen
Opgeslagen telecomgegevens blijken ook bij de bewijsvoering van strafza-
ken een rol te spelen. Rechters gebruiken deze gegevens in uiteenlopende 
situaties als bewijsmiddel. Telefoongegevens worden vooral gebruikt 
om contacten tussen verdachten en plaatsbepalingen aan te tonen; 
IP-gegevens worden vooral ingezet wanneer een computer of het inter-
net als instrument wordt gebruikt bij het plegen van een delict. Daarbij 
valt het op dat verkeersgegevens van verdachten in deze zaken (zoals het 
downloaden van kinderporno of marktplaatsfraude) vaak rechtstreeks 
gekoppeld kunnen worden aan het strafbare feit. 

Tot slot
De wijze waarop in de opsporing gebruik wordt gemaakt van telecom-
gegevens kan worden gekarakteriseerd als een ‘traditionele’ manier van 
opsporen. Hoewel met deze opsporingsmethode nog steeds veel bruik-
bare informatie wordt achterhaald, is het een illusie dat met de bewaarde 
gegevens het communicatiegedrag van iemand volledig in kaart kan 
worden gebracht. Veel communicatie verloopt tegenwoordig via internet 
waarbij in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van diensten die buiten 
de Nederlandse Wet bewaarplicht vallen. De huidige wetgeving sluit 
niet aan bij de technische ontwikkelingen en het is onwaarschijnlijk dat 
‘lokale’ Nederlandse wetgeving dit volledig kan ondervangen en zinvol is 
in de grenzen- en locatieloze ruimte van het internet. De uitdaging ligt 
dan ook niet alleen in het aanpakken van de in dit rapport geconstateerde 
knelpunten, maar vooral ook in het vinden van een alternatief voor de 
algemene bewaarplicht, waarmee enerzijds de opsporing van misdrijven 
kan worden gediend en anderzijds de privacy van burgers zo min mogelijk 
wordt geschonden. 

G. Odinot, D.de Jong, R.J. Bokhorst & C.J. de Poot (2013). De wet 
bewaarplicht telecomgegevens. Over het bewaren en gebruiken van gegevens 
over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing. Den Haag: 
Boom Lemma Uitgevers, WODC-reeks Onderzoek en Beleid, 310 (rap-
port is te downloaden via: www.wodc.nl)

Mobiel banditisme
Prof. Dr. Dina Siegel (Universiteit Utrecht/CIROC)

In de jaren 2012-2013 werd mobiel banditisme tot prioriteit verheven in 
het kader van ‘criminaliteit door MOE-landers’. De Europese definitie 
van mobiel banditisme luidt als volgt: “Een mobiele (rondtrekkende) 
dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig verrijken 
middels vermogenscriminaliteit of fraude (met name winkel- en lading-
diefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zak-
kenrollerij), binnen een breed gebied waarin ze activiteiten uitvoeren en 
die internationaal actief zijn” (Raad van de Europese Unie, 5 november 
2010). Hoewel het fenomeen al eeuwenlang bestaat, is in de afgelopen 
jaren grote bezorgdheid ontstaan over de toename van het aantal bendes 
uit Oost- en Centraal-Europa.

Nieuw onderzoek naar mobiel banditisme: doelen en methoden
Dit onderzoek, in opdracht van de stichting Politie en Wetenschap, werd 
in 2013 verricht door een groep criminologen van de Universiteit Utrecht 
en richtte zich op vier Oost- en Centraal-Europese landen (Litouwen, 
Polen, Bulgarije en Roemenië). Deze vier landen bleken oververtegen-
woordigd te zijn in de Nederlandse politiecijfers. Dit onderzoek is bedoeld 
om verklaringen te bieden en om de historische, politieke, economische 
en culturele achtergronden van het fenomeen ‘rondtrekkende criminele 
bendes’ te analyseren. De criminologische analyse is verricht vanuit drie 
theoretische invalshoeken: de geleerde lessen uit vergelijkbare situaties in 
het verleden; de aantrekkingskracht van het Westen; en de kloof tussen 
rijk en arm en tussen West- en Oost-Europa.
In het onderzoek hebben we kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt: 
literatuurstudie; media-analyse; 127 interviews met vertegenwoordigers 
van de detailhandel, de politie, de beveiligingsbranche, verzekerings-
maatschappijen, journalisten, onderzoekers, ambassadeurs, handelaren en 

daders in Nederland en in de vier bronlanden; interviews met twaalf gede-
tineerden in Nederland; en dossieronderzoek (907 dossiers). Bovendien 
hebben we gefocuste observaties verricht op verschillende Nederlandse en 
Oost- en Centraal-Europese markten en automarkten en Roma-wijken in 
Bulgarije en Roemenië.

Drie typen professionele criminelen
In dit onderzoek onderscheiden we twee typen in Nederland opererende 
criminelen uit Oost- en Centraal-Europa: ‘overlevingscriminelen’ en 
professionele dieven. Onze focus ligt op professionele criminelen die in 
groepsverband opereren en een duidelijke taakverdeling hanteren. Binnen 
deze laatste categorie onderscheiden we verder nog drie subcategorieën:
a.  mobiele bandieten die lid zijn van een grote criminele organisatie in 

eigen land of die door deze organisaties worden gestuurd (zoals de 
Augurkai in Litouwen). Ze maken deel uit van grote criminele netwer-
ken waarin taakverdeling een belangrijke rol speelt: er zijn verschillende 
actoren betrokken, van opdrachtgevers en financiers tot ‘spotters’, die-
ven en koeriers. 

b.  mobiele bandieten die zich in het buitenland organiseren en langere 
perioden in het buitenland verblijven om criminaliteit te plegen; gefor-
meerd rond een leider die ook als opdrachtgever en heler functioneert. 
Hij/zij plant de operaties, ronselt mensen afkomstig uit de eigen omge-
ving of uit het bronland en verdeelt vervolgens de taken. 

c.  Roma-bendes die met meerdere familieleden rondtrekken van het ene 
naar het andere land om criminaliteit te plegen en die na enige tijd 
terugkeren naar Roemenië of Bulgarije om daar het crimineel verkregen 
geld te investeren. Ze specialiseren zich vooral in zakkenrollerij, bedela-
rij en winkeldiefstallen. Ook bij deze groepen bestaat er een duidelijke 
taakverdeling. 

Op basis van analyse van het verzamelde materiaal over de organisatie-
graad, modus operandi, het profiel van de daders en de doelwitten van 
hun activiteiten hebben we vastgesteld dat er sprake was van mobiel ban-
ditisme als een vorm van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. In 
alle vier de bestudeerde landen wordt de mobiliteit van criminele groepen 
beschouwd als een onvermijdelijk gevolg van de economische ontwikke-
lingen in de EU en als een onvermijdelijk deel van globaliseringprocessen. 
We hebben vergelijkbare politieke en sociaaleconomische processen in 
deze landen geanalyseerd die de opkomst van de georganiseerde misdaad 
mogelijk hebben gemaakt: de overgang van socialisme naar het kapitalisti-
sche marktsysteem en de uitbreiding van de EU. Beide processen hebben 
nieuwe vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder mobiel 
banditisme, gefaciliteerd. Er blijken echter grote verschillen te bestaan 
tussen Litouwen, Polen, Roemenië en Bulgarije waar het gaat om de 
structuur en organisatie van de illegale markt en criminele investeringen.

Waarom naar Nederland?
De werkloosheid, de uitzichtloosheid, de lage lonen en de lage levensstan-
daard in Oost- en Centraal-Europa en – in contrast daarmee – het beeld 
van Nederland als een rijk land waar de mensen wel iets kunnen missen 
van hun geld en goederen, vormen de belangrijkste motieven voor de cri-
minele bendes om West Europa als werkterrein te kiezen. Voor mobiele 
bendes staat Nederland echter niet bovenaan de lijst van populaire landen; 
het is slechts één van de welvarende West-Europese regio’s. Nederlanders 
worden wel beschouwd als makkelijke doelwitten: ze zijn goedgelovig en 
naïef. En de pakkans is nog steeds niet groot.

Aanpak van mobiel banditisme
Er worden in Nederland grote inspanningen verricht om Oost- en 
Centraal-Europese rondtrekkende bendes aan te pakken, zowel in het 
kader van repressieve als preventieve maatregelen, nieuwe wetten en 
operationele en technologische initiatieven. Anderzijds krijgt het pro-
bleem van rondtrekkende criminelen weinig aandacht en prioriteit in de 
bronlanden. In alle vier de bestudeerde landen werd benadrukt dat de 
plaatselijke autoriteiten andere zorgen en problemen hebben waar het 
gaat om de georganiseerde misdaad en dat mobiel banditisme vooral een 
West-Europees probleem is. Aan de andere kant tonen politie en justitie 
in deze landen zich vaak wel bereid om assistentie te verlenen in de strijd 
tegen de criminele bendes die in Nederland opereren, al was het maar als 
bewijs van loyaliteit aan de Europese Unie.
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Er bestaan grote verschillen tussen het Nederlandse en het Centraal 
en Oost-Europese beleid en de praktijk inzake mobiel banditisme ten 
gevolge van uiteenlopende werkwijzen en wederzijdse vooroordelen en 
stereotyperingen: de Nederlandse agent wordt beschouwd als trage, luie 
bureaucraat tegenover de corrupte Oost- en Centraal-Europese politie-
functionaris.

Nederlandse versie:
Siegel, D. i.s.m. R. Koenraadt, D. Lyubenova, N. Sovre & A. Troscianczuk 
(2013). Mobiel banditisme. Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende cri-
minele groepen in Nederland. Apeldoorn: Politie en Wetenschap 
Engelse versie:
Siegel, D. (2013). Mobile Banditry. The Hague: Eleven International.

Het rapport is ook te vinden op: www.Rijksoverheid.nl

Terugblik op het CIROC seminar ‘Sport en georganiseerde criminaliteit’
Violet Mols (studente, Universiteit Maastricht)

Dit keer was voor het eerst sinds de start van de CIROC seminars het 
onderwerp sport geagendeerd: een zeer divers onderwerp, waarbinnen 
een veelvoud aan thema’s te benoemen is. Drie van die thema’s stonden 
centraal: financiering, doping, en corruptie binnen de sport, meer spe-
cifiek matchfixing. Hans Nelen van de Universiteit Maastricht opende 
met een analyse van risicofactoren samenhangend met de financiering 
professionele voetbalclubs. De wereld van voetballerij, waarin enorme 
geldbedragen omgaan, lijkt een aantal opvallende risicofactoren met zich 
te dragen en vormt daarmee een ideale voedingsbodem voor criminaliteit. 
De voorbeelden van criminaliteit binnen het betaalde voetbal blijken 
talrijk. Met name is genoemd het witwassen van geld, waarbij lang niet 
alleen gedacht moet worden aan geld uit drugsdelicten. Het is verrassend 
eenvoudig aanwijzingen hiervoor te vinden in de vele beschikbare open-
bare bronnen. Toch lijkt dit geen prioriteit te zijn bij de Nederlandse 
politie en het Openbaar Ministerie. Ook de UEFA legt de nadruk op 
financiële stabiliteit, waarbij enige doelstelling over de aanpak van crimi-
naliteit opvallend afwezig is. 
De andere kant van deze medaille werd belicht door Wouter Ravensbergen 
en Jan-Peter Dogge van de KNVB, die vertelden over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de Bond om de financiële integriteit van het 
betaalde voetbal te handhaven. Een uiteenzetting van het gebruikte 
licentiesysteem laat zien dat op verschillende momenten een financiële 
toetsing plaatsvindt, waarbij het doel niet alleen een ‘faire’ financiering 
is, maar ook een eerlijke competitie. Een belangrijke rol is weggelegd voor 
de accountant. De vraag rijst hierbij of deze de aangewezen de persoon is 
om criminele activiteiten aan het licht te brengen. 
Hoe moeilijk dit laatste is, kwam duidelijk naar voren in de bijdrage van 
Toine Spapens van de Universiteit van Tilburg op basis van een onder-
zoek dat hij deed in samenwerking met Marjan Olfers (VU Amsterdam) 
en EY (Ernst & Young). Ondanks vele aanwijzingen dat er sprake is 
geweest van matchfixing in de Nederlandse sport, is het bijzonder moei-
lijk gebleken om dit te bewijzen. Dat is tot nu toe dan ook maar in één 
zaak gelukt. Het uitgevoerde onderzoek naar de aard en reikwijdte van 
het probleem in Nederland laat zien dat het risico in weliswaar Nederland 
bestaat maar dat het niet gaat om een structureel probleem, waardoor de 
zeer menselijke reactie - te denken dat waar rook is ook vuur is - toch 
vragen oproept. Niet structureel, maar het probleem is evident. Vele 
verbeterpunten, met name in de signalering, zijn dan ook te noemen. 
Als derde thema stond op de agenda de handel in doping. Het onderzoek 
hiernaar van Letizia Paoli van de Universiteit Leuven onderscheidde zich 
van eerder onderzoek in dat het gericht is op het aanbod van doping in 
plaats van de vraag. De meeste verschaffers blijken deel uit te maken van 
de sportwereld, waardoor misbruik van macht en vertrouwen een belang-
rijke rol spelen, maar het is de verscheidenheid aan verschaffers die een 
uitdaging vormt voor de aanpak van de handel in doping. Op dit vlak 
lijkt er de afgelopen jaren sprake te zijn geweest van een zekere tolerantie 
en gebrek aan betrokkenheid bij anti-doping activiteiten. Dat het aan 
de nationale overheden is om in actie te komen, wordt ook duidelijk bij 
een kijkje in de keuken van de Nederlandse Dopingautoriteit. Herman 
Ram, directeur van de Dopingautoriteit, liet aan de hand van World Anti 

Doping Code en de verschillende overtredingen hun inspanningen in de 
strijd tegen doping zien. De nationale organisatie wordt op grond van de 
WADC geacht dopingovertredingen fanatiek op te sporen. Overheden 
zijn hieraan niet gebonden, maar door het gebrek aan opsporingsbe-
voegdheden die haast onmisbaar zijn bij de opsporing van overtredingen 
als gebruik, toediening en handel, is hun optreden van groot belang. Een 
nieuwe ontwikkeling is dat verschillende nationale autoriteiten, waar-
onder de Nederlandse, sinds kort werken met investigators, veelal oud-
rechercheurs, die met hun ervaringen in de opsporing zullen bijdragen 
aan de strijd van de Autoriteit. 

Annual meeting of the American Society of Criminology, Atlanta. 
Een verslag
Drs. Edwin W. Kruisbergen (WODC / CIROC)

Afgelopen jaar vond van 20 tot en met 23 november het jaarlijkse congres 
plaats van de American Society of Criminology (ASC). Plaats van hande-
ling was Atlanta.
Het overkoepelende thema was ‘Expanding the core: neglected crimes, 
groups, causes and policy approaches’. Dat thema kwam echter, voor zover 
ik dat heb kunnen waarnemen, hoofdzakelijk terug in een relatief klein 
aantal presidentiële en/of plenaire sessies en veel minder in de overige ses-
sies, waarvan er meer dan 800 waren. 
Ook het onderwerp georganiseerde criminaliteit kwam maar in een beperkt 
aantal presentaties en bijeenkomsten terug. Van een deel daarvan wordt 
hieronder kort de inhoud besproken.

Criminele carrières
Zo werd tijdens een bijeenkomst van leden van de International Association 
for the Study of Organized Crime (IASOC) een aantal onderzoekers ver-
eerd met een prijs. Daarbij ging de IASOC PhD Student Award 2013 naar 
Vere van Koppen, die op 8 oktober haar proefschrift over criminele car-
rières in de georganiseerde criminaliteit verdedigde aan de VU Amsterdam 
(Van Koppen, 2013). Criminele carrières was ook het onderwerp van een 
presentatie van Bryce Westlake van de Simon Fraser University. Interessant 
is dat zijn onderzoek zich niet richt op personen, maar op de ‘carrière’ van 
voor criminele doeleinden gebruikte websites.

Mensenhandel
In een aantal sessies stond mensenhandel centraal. Jack McDevitt van 
Northeastern University (Boston) presenteerde een paper over hoe moei-
zaam de bestrijding van mensenhandel prioriteit krijgt in de VS. Dat werd 
nog eens bevestigd in een andere sessie over mensenhandel. Daar bleek 
onder meer dat er in de Verenigde Staten in 2009 op federaal niveau 43 
zaken van mensenhandel (seksuele uitbuiting) waren. Mensenhandel wordt 
dus weinig vervolgd. 
Edward Kleemans en Wim Huisman van de VU Amsterdam bespraken de 
ervaringen met de legalisering van prostitutie (opheffing bordeelverbod) in 
Nederland. Werd en wordt er soms verondersteld dat legalisering een einde 
maakt aan mensenhandel, uit de Nederlandse praktijk blijkt dat dat zeker 
niet het geval is. Dat ook na de legalisering mensenhandel een probleem 
is en dat legalisering de prostitutiemarkt zelfs toegankelijker heeft gemaakt 
voor bepaalde daders, strookt niet met het naïeve beeld dat in het buiten-
land soms van legalisering bestaat.
Verder presenteerde Erin Denton, van de Canadese McGill University, 
de resultaten van kwantitatief onderzoek naar bestraffing van daders van 
mensenhandel. Op basis van een sociale netwerkanalyse ging zij in op het 
verband tussen de positie van een dader binnen een mensenhandelnetwerk 
en de straf die werd uitgesproken.

Financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit
Melvin Soudijn gaf een presentatie ‘Hawala (underground banking) 
Columbian style’ over geldstromen in de cocaïnehandel tussen Colombia 
en Nederland. In tegenstelling tot het ‘reguliere’ underground banking gaat 
het geld in dit Colombiaanse betalingsverkeer altijd één richting op, spelen 
vrouwen een grote rol en gaat het altijd om (zeer) grote bedragen. In een 
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zaak werd een boekhouding aangetroffen waaruit bleek dat er in een jaar 
meer dan 200 miljoen euro vanuit Nederland naar het Zuid-Amerikaanse 
moederland werd vervoerd. Er is verder nog erg weinig bekend over de 
financiële afhandeling van cocaïnetransacties. Eén van de resterende vragen 
die voorlopig nog niet zijn beantwoord is waar al die € 500-biljetten uit-
eindelijk terechtkomen.
Ondergetekende hield een presentatie over de investeringen in de legale 
economie die daders doen met het geld dat zij verdienen in de georga-
niseerde criminaliteit. Daarbij werd het feitelijke investeringspatroon van 
daders afgezet tegen twee theoretische perspectieven op dit thema: een eco-
nomisch perspectief, dat uitgaat van daders die vooral (financiële) kosten-
batenafwegingen maken en opereren in een sterk geglobaliseerde wereld; 
en een ‘infiltratie-perspectief’, waarbij daders worden verondersteld invloed 
en macht na te streven met hun investeringen. Beide perspectieven botsen 
met het empirisch materiaal. Veel meer dan door een winstoriëntatie of een 
machtstreven lijken investeringen bepaald - en beperkt - te worden door de 
mogelijkheden die daders aantreffen in hun directe sociale omgeving en de 
bruikbaarheid voor de criminele activiteiten.
Michele Riccardi, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Milaan en 
het onderzoeksinstituut Transcrime, ging eveneens in op investeringen van 
daders uit de georganiseerde criminaliteit. Italië is volgens de onderzoeker het 
enige land waarin, naast onroerend goed, contant geld en auto’s et cetera, 
beslag wordt gelegd op bedrijven. Hierdoor kan Riccardi beschikken over een 
databestand van 2.000 ‘inbeslaggenomen’ bedrijven. Ook uit zijn analyses 
kwam naar voren dat het geografische bereik van de investeringen vrij beperkt 
is en dat er een verband is met de aard van de criminele activiteiten. Zo trof 
hij een sterk verband aan tussen de sectoren die vooral slachtoffer zijn van 
racketeering en de sectoren waarin door daders wordt geïnvesteerd.

Bijdragen van de voorzitter van de ASC en ‘congressman’ John Lewis
Robert Agnew, voorzitter van de ASC voor het jaar 2013, hield op de 
laatste dag van het congres een betoog over een volgens hem onderbelicht 
thema in de criminologie. De hedendaagse criminologie gaat vaak uit van 
de veronderstelling dat gedrag vooral wordt ingegeven door eigenbelang. 
Volgens de Amerikaanse socioloog zou onderzoek echter uitwijzen dat 
gedrag ook wordt gestuurd door ‘social concern’, dat wil zeggen drijfveren 
en bindingen die mensen ertoe kunnen brengen het naakte eigenbelang 
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Deze ‘medemense-
lijkheid’ heeft op verschillende manieren invloed op criminaliteit (zie ook: 
Agnew, 2014).
Verder nam Agnew in zijn toespraak afscheid als voorzitter van de ASC. 
Ook werd de nieuwe voorzitter geïntroduceerd: Joanne Belknap, hoog-
leraar sociologie aan de University of Colorado, en volgens haarzelf een 
‘big-mouthed feminist’.
De Annual Meeting van de ASC werd afgesloten met een lezing van ‘con-
gressman’ John Lewis, ontvanger van de President’s Justice Award. Lewis, 
een voorman uit de burgerrechtenbeweging in de jaren ’60 en nu al meer 
dan 25 jaar volksvertegenwoordiger voor Atlanta, hield een persoonlijk en 
soms ontroerend verhaal over de grote stappen die zijn gezet sinds de ophef-
fing van de wettelijk verankerde rassensegregatie en de sociale ongelijkheid 
die er desondanks nog steeds is in de Amerikaanse samenleving.

In 2014 vindt de Annual Meeting plaats van 19 tot en met 22 november 
in San Fransisco, met als thema Criminology at the intersections of oppression.
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