
Inleiding 

Deze CIROC-nieuwsbrief verschijnt aan de vooravond van het 
CIROC-seminar ‘Zicht op de onderwereld’. Zijn politie en justitie het 
zicht op de onderwereld kwijt? Hebben politie en justitie in Nederland 
te weinig bevoegdheden om georganiseerde en ondermijnende crimina-
liteit goed in beeld te krijgen? Moeten er vaker undercovermethoden 
worden toegepast of moet het gebruik van meewerkende getuigen wor-
den uitgebreid? Of juist niet? Welke ervaringen zijn er in andere landen 
met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en wat kunnen we van 
deze ervaringen leren? Deze en andere vragen staan centraal tijdens 
deze CIROC-studiedag. In de ochtend wordt eerst de blik naar buiten 
gericht naar andere landen die op verschillende manieren omgaan met 
bijvoorbeeld undercovermethoden en de aanpak van georganiseerde 
misdaad. In de middag staan actuele vraagstukken in Nederland cen-
traal, waaronder de inzet van undercovermethoden en de inzet van mee-
werkende getuigen. De presentaties van deze studiedag zijn binnenkort 
beschikbaar op onze website (www.ciroc.nl).

In de eerste bijdrage aan deze CIROC-nieuwsbrief schetst Richard 
Staring (EUR) de belangrijkste uitkomsten van de vorige CIROC-
studiedag over ‘Mensensmokkel uit conflictgebieden’. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat de komst van vluchtelingen uit conflictgebieden 
zodanig is toegenomen in Europa, dat de bevindingen van dit seminar 
actueler zijn dan ooit. In de tweede bijdrage gaat Annelies Daalder 
(WODC) in op de resultaten van drie recente onderzoeken die zijn 
uitgevoerd rond prostitutie in Nederland. De onderzoeken schetsen 
niet alleen een beeld van de prostitutie en daaraan gerelateerde mis-
standen, maar weerleggen ook populaire noties over ‘nieuwe trends’. Zo 
wordt duidelijk dat het aantal prostituees dat zich op internet aanbiedt 
(veel) kleiner is dan op basis van het aantal advertenties lijkt, omdat 
veel  prostituees (en escortbureaus) meerdere telefoonnummers en 
profielen gebruiken, er sprake is van verouderde informatie en andere 
complicaties. In de derde bijdrage gaan Maite Verhoeven en Elmarije 
van Straalen (WODC) in op een evaluatie van de contactmomenten 
tussen de overheid en prostituees. Kunnen bij een dergelijke ‘intake’ 
signalen van mensenhandel worden opgevangen en kan er dan tijdig 
worden ingegrepen? Of houdt dit nieuwe bedenksel te weinig rekening 
met de weerbarstige werkelijkheid van prostitutie en mensenhandel? In 
de vierde bijdrage gaan Caroline Liedenbaum en Christianne de Poot 
(WODC) in op het fenomeen tunnelvisie. Wat hebben – tien jaar na de 
commissie Posthumus – de maatregelen om tunnelvisie in de opsporing 
te voorkomen eigenlijk opgeleverd?

In de vijfde bijdrage bespreekt Annika van Baar (VU) een nieuw boek 
over de geschiedenis van de transnationale misdaad, waarin bijdragen 
zijn opgenomen van wetenschappers uit binnen- en buitenland over 
onderwerpen zoals piraterij, mensenhandel, drugs, kunstroof, organi-
satiecriminaliteit en corruptie. In de laatste bijdrage geeft Hans Nelen 
(UM) een impressie van het jaarlijkse congres van de European Society 
of Criminology. De nieuwsbrief eindigt met signaleringen van recente 
publicaties en een overzicht van de komende CIROC-studiedagen, 
waarop wij u graag hopen te mogen verwelkomen.

Prof. Dr. Edward R. Kleemans
VU Criminologie, VU Amsterdam / CIROC.

‘Mensensmokkel uit conflictgebieden’: een selectie van bevindingen
Prof. Dr. Richard Staring (EUR / CIROC)

Tijdens het CIROC seminar ‘mensensmokkel uit conflictgebieden’ op 
27 mei jongstleden, georganiseerd door Staring (CIROC/EUR) en Van 
Wijk (VU), hadden de aanwezigen nog niet kunnen bevroeden dat de 
komst van vluchtelingen uit landen als Syrië, Eritrea, en Afghanistan een 
zo snelle vlucht en omvangrijke beweging zou worden als we de laatste 
weken via de televisie maar ook van heel dichtbij hebben kunnen waar-
nemen. Zo heeft de EUR in het sportgebouw op de Rotterdamse campus 
een eerste noodopvang van 200 vluchtelingen gerealiseerd.  Plotselinge 
migratiebewegingen en vluchtelingenstromen vanuit conflictgebieden 
als Syrië, die zich richten op specifieke regio’s en landen worden vaak 
in verband gebracht met de activiteiten van mensensmokkelnetwerken. 
De betrokkenheid van mensensmokkelaars bij migratie uit deze gebieden 
wordt op pijnlijke wijze duidelijk uit de beelden over boten volgepakt 
met vluchtelingen die vanuit Libië of andere Noord-Afrikaanse landen 
koers zetten richting Europa en meer recent via de Turks-Griekse wate-
ren. Tijdens het seminar draaide het om drie thema’s: (1) de sociale 
organisatie van mensensmokkel vanuit conflictgebieden; (2) het beleid en 
de aanpak van irreguliere migratie op Europees niveau en de effecten van 
deze aanpak en (3) de vraag wie er uiteindelijk in Nederland binnenkomt, 
hoe zij de reis hebben ervaren en hoe om te gaan met de binnenkomst van 
mogelijke terroristen en ISIS strijders. 

Mensensmokkel vanuit Noord-Afrika
Historicus en journalist Gerbert van der Aa sprak over zijn ervaringen 
en boeken die hij heeft geschreven over zijn reizen door en verblijf in 
Noord-Afrikaanse landen als Libië en Mali. Van der Aa vertelde over de 
moeilijkheden die hij ondervond om informatie over de smokkelaars te 
bemachtigen. Deze smokkel is in het Libië van na de val van Khadaffi 
een uiterst lucratieve business geworden waarbij de verschillende Libische 
milities met elkaar wedijveren. Teveel openheid van zaken over de 
bedrijfsvoering aan buitenstaanders zou gemakkelijk tot verlies in de 
handel kunnen leiden. Vanuit Zuware, één van de belangrijkste haven-
steden aan de noordkust van Libië, betalen veel Eritrese vluchtelingen en 
migranten van Ghana en andere West-Afrikaanse landen hun reiskosten 
van een paar duizend euro aan de milities om vervolgens in kleine boten 
in het Italiaanse Lampedusa te geraken. Met het uiteenvallen van de 
legale formele economie en de voortzetting van de burgeroorlog in Libië 
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is het volgens Van der Aa voor de bevolking steeds moeilijker geworden 
om in hun inkomsten te voorzien. Mensensmokkel is daarmee voor velen 
een uiterst aantrekkelijke alternatieve inkomstenbron geworden.

Bekentenissen van mensensmokkelaars
Giampaolo Musumeci en Andrea di Nicola (University of Trento) heb-
ben in het voorjaar een boek in het Italiaans en Frans over mensensmok-
kel gepubliceerd, een Engelse vertaling schijnt in de maak te zijn. Helaas 
moesten ze op het allerlaatste moment verstek laten gaan, maar ze hebben 
vervolgens een bijdrage geleverd via een paper dat grotendeels werd voor-
gelezen. Hun onderzoek getiteld ‘Bekentenissen van mensensmokkelaars’ 
is gebaseerd op interviews met mensensmokkelaars. De auteurs bena-
drukken het bedrijfsmatige karakter van smokkel en wijzen ook op de 
grote variatie in actoren in de mensensmokkel business. Sommigen wer-
ken alleen op belangrijke routes, maar volgens Di Nicola hebben we toch 
vooral van doen met mensensmokkelnetwerken die onderling samenwer-
ken over de routes heen. Eén van de geciteerde smokkelaars wijst op de 
in zijn ogen allerbelangrijkste taak van een mensensmokkelaar namelijk 
zorgdragen voor de gesmokkelden om zo ook de betrouwbare reputatie 
van de smokkelaar te bevestigen en blijvend klandizie te genereren.
 
Trends in irreguliere grensoverschrijdingen
Szabolcs Csonka, senior analist van de Risk Analysis Unit van Frontex, 
sprak namens dit agentschap van de Europese Unie over de meest recente 
trends van irreguliere grensoverschrijdingen langs de landen van de 
Europese Unie. Frontex controleert samen met andere EU landen de bui-
tengrenzen van de Europese Unie en verzamelt ook gegevens over grens-
beveiliging en illegale grensoverschrijdingen. Dergelijke gegevens komen 
onder meer van de Europese lidstaten, allerlei open bronnen maar ook 
uit hun eigen grensoperaties waarbij bijvoorbeeld gesmokkelde migranten 
som ook worden geïnterviewd. Csonka benoemt de belangrijkste toevoer-
routes van vluchtelingen en migranten als de Westelijke Balkanroute, 
de Oostelijke Mediterrane route, de Centraal Mediterrane route en de 
Westelijk Mediterrane route. De grootste toestroom in het voorjaar van 
2015 verliep via de Westelijke Balkan (migranten uit Kosovo), maar 
ook wijst Csonka al op het stijgende aantal vluchtelingen en migranten 
uit Syrië en Afghanistan dat via Turkije en in het bijzonder de Turks-
Griekse wateren naar Griekenland reist om vervolgens via Servië naar 
het noorden van Europa te reizen. Sconka benadrukt de relatie tussen 
enerzijds het toezicht en grenscontroles en anderzijds mensensmokkel. 
Op het moment dat de Turkse overheid sterker inzet op de aanpak van 
mensensmokkel in de havensteden reageerden de smokkelaars door hun 
vrachtschepen buiten de Turkse territoriale wateren te plaatsen en de 
migranten in kleine bootjes daar naartoe te brengen. De bouw van een 
hek op de landsgrens van Griekenland en Turkije leidde tot een verplaat-
sing van illegale grensoverschrijding naar het zuiden van Turkije via het 
water. Ook gingen deze verplaatsingen samen met grotere risico’s voor de 
gesmokkelden en een toenemend aantal dodelijke slachtoffers. 

Schattingen van grensdoden
Het aantal dodelijke slachtoffers onder migranten en vluchtelingen op de 
Middellandse Zee in relatie tot toezicht en veranderingen in dit toezicht 
op illegale grensoverschrijdingen vormt een belangrijk onderdeel in het 
onderzoek dat Thomas Spijkerboer en Tamara Last (beiden van de Vrije 
Universiteit Amsterdam) presenteerden. Beide academici benadrukken 
dat de bestaande bronnen en schattingen van het aantal migranten dat 
is gestorven tijdens hun pogingen om de Europese Unie te bereiken 
onvoldoende en onbetrouwbaar zijn. In plaats hiervan verzamelen de 
onderzoekers gegevens over overleden migranten in de periode van 1990 
tot 2013 in landen zoals Griekenland, Italië, Spanje, Malta en Gibraltar 
door de gegevens afkomstig van overlijdensaktes als hun centrale onder-
zoekbron te nemen. Om niet alleen aantallen maar ook gegevens over de 
oorzaken en de locaties van het overlijden in kaart te kunnen brengen, 
wordt deze informatie uit de overlijdensaktes vergeleken met de data uit 
andere openbare bronnen. Spijkerboer en Last beargumenteren dat de 
ontwikkelingen in het aantal dodelijke slachtoffers in de Middellandse 
zee primair het veranderende migratiebeleid en grensbewaking van over-
heden weerspiegelen en niet zozeer het resultaat zijn van veranderingen 
in het gedrag van migranten. Mensensmokkel is in hun ogen dan ook 
niet zozeer de oorzaak van irreguliere migratiebewegingen, maar vormt 

veeleer het antwoord op migratietoezicht en grenscontroles door de 
Europese landen.

Follow the migrant
Joris Schapendonk (Universiteit Utrecht) presenteerde onderzoeksbe-
vindingen uit een nieuw gestart NWO project ‘Follow the migrant’: 
Intra‐EU mobility of African migrants’. Schapendonk is kritisch op het 
in zijn ogen te gemakkelijke gebruik van concepten als ‘transitland’ en 
‘zuid-noord migratie’ die een goed zicht op de werkelijkheid in de weg 
staan. Landen als Marokko, Turkije en ook Libië die vaak als transitland 
te boek staan, blijken voor vele migranten ook als eindbestemming te 
fungeren of als land van waaruit ze na een jarenlang verblijf weer huis-
waarts kunnen keren. Nigerianen kunnen op doorreis naar de Europese 
Unie in Marokko een bedrijf beginnen en anderen reizen inderdaad door. 
Op basis van enkele case studies beschrijft hij hoe perfect Nederlands 
sprekende Ghanezen na een jarenlang verblijf in de Bijlmer uiteindelijk 
in Spanje gaan wonen en werken. De Europese mobiele ruimte faciliteert 
migratiebewegingen in verschillende richtingen die verder gaan dan de 
zuid-noord beweging. Schapendonk beschrijft de deels opportunistische 
strategieën van deze migranten waarbij sociale netwerken met familiele-
den, vrienden en ook mensensmokkelaars een belangrijke rol spelen in 
hun irreguliere reizen naar en binnen de Europese Unie.

Reizen van Syriërs en Eritreeërs
Sociale netwerken spelen ook een belangrijke rol in de presentatie van 
Richard Staring (Erasmus Universiteit Rotterdam) over ‘de gefragmen-
teerde reizen van Syriërs en Eritreeërs’. Staring beschrijft verschillende 
routes van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea naar Nederland en baseert 
zich hierbij op de asielrelazen van vluchtelingen uit een selectie van IND 
dossiers over 2013-2014 en tevens op een beperkt aantal gesprekken met 
vluchtelingen uit beide landen. Hij stelt zich daarbij vragen over de aard 
van de faciliterende sociale netwerken en de fragmentatie van de reizen 
die deze vluchtelingen hebben ondernomen. Terwijl Syriërs en Eritreeërs 
tot op zekere hoogte gebruik maken van dezelfde route door Libië naar 
Lampedusa en andere Europese landen, maken ze gebruik van andersoor-
tige ondersteunende sociale netwerken. Syriërs maken tijdens hun reis 
veel meer gebruik van verschillende mensensmokkelnetwerken terwijl de 
Eritreeërs naast smokkelaars ook intensief gebruik blijken te maken van 
familieleden en vrienden om in Europa te komen. De reizen van Syriërs 
als ook Eritreeërs laten een gefragmenteerd beeld zien waarbij de vluch-
telingen maanden en soms zelfs jaren in landen kunnen verblijven en 
wonen alvorens verder te migreren. Starings bevindingen liggen daarmee 
in het verlengde van het eerdere verhaal van Schapendonk. 

Vermeende oorlogsmisdadigers
Joris van Wijk ging tijdens zijn presentatie in op het  risico dat de huidige 
irreguliere migratiebewegingen naar Nederland en andere landen van de 
Europese Unie niet alleen uit vluchtelingen, maar ook uit onwelkome 
migranten zoals oorlogsmisdadigers of ISIS sympathisanten bestaan. Van 
Wijk richt zich in het bijzonder op de vermeende oorlogsmisdadigers die 
de EU binnenkomen en uiteindelijk  volledig tussen wal en schip vallen 
– ‘in legal limbo’ - omdat ze geen aanspraak kunnen maken op asiel ten 
gevolge van artikel 1F van het VN Vluchtelingenverdrag maar ook niet 
uitgezet kunnen worden naar het land van herkomst. Het is de vraag hoe 
landen dienen om te gaan met deze vermeende Syrische oorlogsmisdadi-
gers die bijvoorbeeld voor Assad hebben gewerkt. Volgens Van Wijk zijn 
de mogelijkheden om potentiële terroristen te identificeren via de asiel-
procedure zeer beperkt want zij hebben er geen enkele baat bij zichzelf te 
registreren of dergelijke informatie te delen.
 
Internationaal seminar
CIROC plant een internationaal seminar over mensensmokkel in het 
voorjaar van 2016 in Istanbul, Turkije. In de Turkse media wordt op 
dit moment vooral over een Europese vluchtelingencrisis  gesproken 
en geschreven. Strikt genomen klopt dit want de ruim twee miljoen 
gevluchte Syriërs zijn formeel in Turkije ‘gasten’ en geen vluchtelingen. 
En nieuwkomers die de status van ‘gast’ hebben, hebben beduidend min-
der rechten dan zij die de status van vluchteling genieten. Gasten mogen 
formeel  niet werken en zijn aangewezen op de informele economie of de 
steun van anderen. Deze gasten zijn ook niet verzekerd en komen met 
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jonge kinderen en dus wordt Turkije geconfronteerd met een sterk groei-
ende vraag naar medische voorzieningen evenals een vraag naar onder-
wijs. Kortom, de Syrische gasten kunnen zich maar moeizaam handhaven 
in de Turkse samenleving en zijn niet in staat hun positie te verbeteren. 
Die mogelijkheden tot positieverbetering liggen er in de EU wel en dat 
verklaart ook waarom een deel van de Syrische gasten in Turkije na ver-
loop van tijd toch probeert de EU binnen te komen. Ondertussen heeft 
de EU besloten om nog eens 120.000 Syrische vluchtelingen op te nemen 
en over de lidstaten te spreiden. In het licht van de conservatief geschatte 
twee miljoen Syriërs die overal en nergens in Turkije wonen en de mil-
joenen Syriërs die gevlucht zijn naar Jordanië en Libanon heeft de EU er 
alle belang bij om in deze buurlanden van Syrië te investeren en met hen 
tot afspraken te komen over de verdere omgang met deze vluchtelingen.  

Prostitutie in Nederland
Drs. Annelies Daalder (WODC)

In het kader van de voorgenomen invoering van Wet regulering pros-
titutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) is het terrein van 
prostitutie in Nederland in kaart gebracht door middel van drie onder-
zoeken onder regie van het WODC. Het betreft een onderzoek naar de 
door prostituees gepercipieerde sociale positie van prostituees (uitgevoerd 
door onderzoekers van Regioplan), een onderzoek naar niet-legale pros-
titutie (uitgevoerd door onderzoekers van Intraval) en een onderzoek 
naar beleid, toezicht en handhaving (uitgevoerd door onderzoekers van 
Bureau Beke). Onderhavige tekst is gebaseerd op het samenvattende rap-
port van het WODC (Daalder, 2015). 

In totaal zijn voor de drie onderzoeken onder andere ruim 400 prosti-
tuees geïnterviewd, meer dan honderd sleutelinformanten geïnterviewd, 
advertentiewebsites en advertenties op sociale media geanalyseerd en 
nagetrokken, en registratiegegevens geanalyseerd. Verder is gebruik 
gemaakt van een online enquête onder alle Nederlandse gemeenten 
en zijn meer dan 100 bestuurlijke rapportages geanalyseerd. In verdie-
pingsregio’s zijn daarnaast controles bijgewoond, observaties verricht, en 
enkele ‘mystery visits’ uitgevoerd. Hieronder worden enige bevindingen 
met betrekking tot het beleid, de handhaving, niet-legale prostitutie en 
raamprostituees uitgelicht. 

Beleid
Een ruime meerderheid van de gemeenten heeft prostitutiebeleid ont-
wikkeld, waarbij meestal een vergunningstelsel is ingevoerd met een ver-
gunningplicht voor seksclubs, privéhuizen, escortbedrijven, parenclubs, 
erotische massagesalons, seksbioscopen en raamprostitutie (hoewel raam-
prostitutie in weinig gemeenten is toegestaan). Straatprostitutie is bijna 
nergens toegestaan en wordt ook niet gedoogd. De positie van thuispros-
titutie verschilt per gemeente. In ongeveer de helft van de gemeenten 
valt bedrijfsmatige thuisprostitutie onder de vergunningplicht, maar de 
voorwaarden waaronder thuisprostitutie als bedrijfsmatig wordt gezien 
variëren per gemeente en zijn vaak onduidelijk voor betrokkenen. 

Niet-legale prostitutie
In de onderzoeken komen vier verschillende vormen van niet-legale pros-
titutie aan de orde: niet-vergunde niet-legale exploitatie van prostitutie, 
niet-legale arbeid, minderjarigheid en uitbuiting.
Niet-vergunde niet-legale prostitutie komt het meeste voor, meestal in 
de vorm van bedrijfsmatige thuisprostitutie en escort. Op kleinere schaal 
komen erotische massagesalons voor en is er sprake van straatprostitutie 
buiten tippelzones, prostitutie bij bungalowparken en campings, hotel-
prostitutie, niet-vergunde seksclubs en privéhuizen, en prostitutie in 
seksbioscopen, parenclubs en sauna’s. Daarnaast zijn er waarschijnlijk 
enkele kleine besloten netwerken die voor zowel politie als onderzoekers 
nauwelijks toegankelijk zijn. De werving van klanten voor thuisprostitu-
ees en escorts vindt vooral via internet plaats, zowel via advertenties op 
sites als via chatfuncties. 
Niet-legale arbeid betreft prostituees afkomstig van buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) die niet in het bezit zijn van een voor het 
verrichten van arbeid geldige verblijfsvergunning. Dit komt tegenwoor-
dig niet veel meer voor. Een belangrijke reden hiervoor is dat door de 

uitbreiding van de EER met Midden- en Oost-Europese landen, prosti-
tuees uit die landen nu legaal in Nederland kunnen werken. Prostituees 
afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika zijn vaak in het bezit van een 
Spaans paspoort en Aziatische prostituees hebben vaak een Nederlandse 
partner waardoor ze eveneens legaal kunnen werken.
Minderjarigheid is een vorm van niet-legale prostitutie met grote per-
soonlijke (en maatschappelijke) impact. In de vergunde bedrijven lijkt 
minderjarigheid niet voor te komen en ook bij controles van niet-vergun-
de bedrijven worden minderjarigen zelden aangetroffen. Minderjarigen 
die in de prostitutie belanden komen vermoedelijk meestal in kleine net-
werken terecht met klanten uit de directe omgeving van de minderjarigen 
en/of de uitbuiters.
Uitbuiting is van alle niet-legale aspecten van prostitutie het meest lastig 
te signaleren door politie en onderzoekers. Complicerende factor is dat 
buitenlandse prostituees die volgens Nederlandse normen worden uit-
gebuit, zichzelf soms niet als slachtoffer van uitbuiting zien. Uitbuiting 
vindt zowel in het vergunde als in het niet-vergunde deel van de branche 
plaats. In het vergunde deel lijkt de bewustwording en daarmee de sociale 
controle wel toe te nemen.

Omvangschattingen voor niet-legale prostitutie
Niet-legale prostitutie speelt zich grotendeels in het verborgene af en 
de omvang van dit verschijnsel zal daarom nooit exact bekend worden. 
Prostituees moeten echter wel klanten werven en dat gebeurt grotendeels 
via internet. Internet lijkt daarmee de beste bron voor het verzamelen 
van informatie als basis voor een schatting van de omvang. Daarom is 
verkend hoe het aanbod op internet als basis kan dienen voor een schat-
ting. Gebleken is dat het aanbod op internet vele malen groter is dan 
het werkelijke aanbod. De ruim 28.000 verschillende advertenties voor 
prostituees die de onderzoekers hebben gevonden werden door middel 
van analyse gereduceerd tot circa 8.685 unieke telefoonnummers waar-
mee prostituees op een willekeurige dag adverteerden op internet. Een 
beperkt deel van deze nummers betreft prostituees die in een vergund 
bedrijf werken. Verder is uit interviews en observaties bekend dat pros-
tituees (en escortbureaus) vaak meerdere telefoonnummers en profielen 
gebruiken. Andere complicerende factoren zijn verouderde informatie 
op internet (niet-bestaande nummers), het feit dat een telefoonnummer 
van een bemiddelaar kan zijn die toegang biedt tot meerdere prostituees 
en prostituees die werven via een chatbox, interne websiteberichten of 
email. Een goede schatting hebben de onderzoekers daardoor nog niet 
kunnen maken op basis van deze internetdata. Wel is duidelijk dat het 
aantal prostituees dat zich op internet aanbiedt (veel) kleiner is dan op 
basis van het aantal advertenties lijkt, iets waarmee rekening moet worden 
gehouden bij eventuele toekomstige schattingen. 

Raamprostituees
Raamprostituees lijken extra kwetsbaar voor uitbuiting. Zij melden min-
der vaak dan andere prostituees dat ze begonnen zijn met het werk uit een 
positieve motivatie (dat het werk hen leuk leek) en vaker dat ze begonnen 
zijn uit financiële motieven of omdat iemand ze er toe heeft overgehaald 
of er toe heeft geadviseerd. Daarnaast zijn er in de raamprostitutie relatief 
veel buitenlandse vrouwen werkzaam. In grote opsporingsonderzoeken 
van de afgelopen jaren bleken slachtoffers van mensenhandel ook gere-
geld in de raamprostitutie te werk gesteld te zijn. De afname van het 
aantal raambordelen heeft bovendien geleid tot stijgende huurprijzen en 
ongunstige huurvoorwaarden voor prostituees, met name in Amsterdam. 
Hierdoor moeten zij vaak lange werkdagen maken; met gemiddeld 43 
uren per week werken ze veel meer uren dan prostituees die werkzaam 
zijn in andere vergunde bedrijven of als zelfstandige escort of thuiswerker.

Handhaving
Controles worden meestal uitgevoerd door of onder regie van de politie. 
Bij controles bij vergunde bedrijven worden weinig misstanden gecon-
stateerd. De hoge intensiteit van de controles lijkt de naleving van regels 
door exploitanten te bevorderen. Controles in het niet-vergunde deel van 
de branche starten vaak op basis van advertenties op internet en soms vin-
den grote georganiseerde acties plaats. Een complicatie bij de handhaving 
is dat succesvolle handhavingsstrategieën leiden tot contra-strategieën. 
De escortcontroles die sinds 2004 worden gehouden hebben bijvoorbeeld 
geleid tot extra voorzichtigheid bij prostituees en exploitanten indien 
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een escort op een hotelkamer wordt besteld. In reactie daarop houdt 
de politie sinds 2009 zogenaamde omgekeerde escortcontroles, waarbij 
de politie naar locaties toe gaat. Dit heeft er toe geleid dat klanten van 
escortprostituees niet altijd meer direct naar de locatie worden verwezen 
waar de ontmoeting plaatsvindt, maar eerst naar een tussenlocatie waar 
wordt bekeken of het geen politie betreft. De toegenomen aandacht van 
de politie voor internet kan ertoe leiden dat aanbieders die er veel belang 
bij hebben niet ontdekt te worden, meer uitwijken naar Tor-netwerken.

Rapporten te downloaden van www.wodc.nl:
Bleeker, Y., L. Heuts, M. Timmermans & G. Homburg (2014). 
Sekswerkers aan het woord. De sociale positie van sekswerkers in Nederland 
in 2014. Amsterdam: Regioplan. 
Daalder, A.L. (2015). Prostitutie in Nederland anno 2014. Den Haag: 
WODC.
Nijkamp, R., M. Sijtstra, J. Snippe & B. Bieleman (2014).Verboden 
rood in beeld. Onderzoek aard en omvang niet-legale prostitutie in 2014. 
Groningen-Rotterdam: Intraval.
Wijk, A. van, T. van Ham, M. Hardeman & B. Bremmers (2014). 
Prostitutie in Nederlandse gemeenten. Een onderzoek naar aard en omvang, 
beleid, toezicht en handhaving in 2014. Arnhem: Bureau Beke.

Contactmomenten met prostituees. Onderzoek naar praktijkervaringen 
in drie gemeenten
Drs. Maite Verhoeven & Elmarije van Straalen, MSc (WODC)

In Utrecht, Den Haag en Amsterdam moeten sekswerkers sinds een paar 
jaar een verplicht intakegesprek voeren voordat ze in de prostitutie aan 
het werk kunnen. In zo’n intakegesprek wordt informatie verstrekt over 
de rechten en plichten rondom sekswerk in Nederland. Zo wordt bijvoor-
beeld het belang van een ziektekostenverzekering benadrukt. Ook wordt 
nagegaan of er signalen zijn van mogelijke dwang of uitbuiting.
Het intakegesprek, ook wel contactmoment genoemd, is in elk van de drie 
gemeenten anders ingericht:
•  In Utrecht wordt het intakegesprek gevoerd door de afdeling 

Volksgezondheid van de gemeente (de voormalige GG&GD). 
•  In Den Haag voert de (zeden)politie het gesprek als onderdeel van de 

prostitutiecontrole. 
•  In Amsterdam is het gesprek belegd bij exploitanten. Zij kunnen 

eventueel doorverwijzen voor een tweede gesprek naar adviseurs van de 
gemeente. De focus van het gesprek ligt in Amsterdam op de zelfred-
zaamheid van prostituees. 

Onderzoek naar praktijkervaringen
Het WODC heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen 
van de uitvoerders van deze intakegesprekken en naar de ervaringen 
van exploitanten en van sekswerkers zelf. Deze ervaringen zijn in kaart 
gebracht aan de hand van 20 interviews met functionarissen van gemeente 
en politie, met 15 beheerders en eigenaren van prostitutiebedrijven en 
met 21 sekswerkers in de raam- en straatprostitutie. Bij een deel van de 
interviews was een Hongaarse tolk aanwezig. Daarnaast is bestaande lite-
ratuur over de aard en signalering van mensenhandel bij het onderzoek 
betrokken.

Kenmerken mensenhandel
Over de aard van mensenhandel is bekend dat deze complex is. Zaken 
als dwang, misleiding, misbruik van kwetsbaarheid zijn uiterst ingewik-
kelde concepten en zijn zaken die doorgaans niet aan de hand van een 
checklist zijn vast te stellen. Naast een complexe definitie komen in de 
literatuur nog een aantal kenmerken van mensenhandel naar voren die de 
signalering ervan bemoeilijken. Zo voelen sekswerkers zich zelf vaak geen 
slachtoffer of vinden ze dat er geen sprake is van misstanden of van cri-
minele activiteiten. Ze verdienen bijvoorbeeld geld, of denken dat ze geld 
verdienen. Daarnaast wijzen verschillende auteurs erop dat de schijnbare 
tegenstelling tussen enerzijds dwang en anderzijds keuzevrijheid te simpel 
is (Sanders, O’Neill & Pitcher, 2009). De praktijk is vaak ingewikkelder. 
Zo kunnen sekswerkers te maken hebben met zowel elementen van dwang 
of uitbuiting als met keuzevrijheid en goede opbrengsten. Verder is men-
senhandel geen ‘gebeurtenis’ maar veel meer een geleidelijk proces. Bij dit 

proces kunnen meerdere personen, plaatsen en handelingen betrokken 
zijn die uiteindelijk leiden tot een situatie van uitbuiting (ICMPD, 2003; 
David, 2007). Deze kenmerken zorgen ervoor dat een situatie van men-
senhandel niet altijd zwart-wit is en dat het signaleren ervan doorgaans 
een grote uitdaging is. Wij hebben in ons onderzoek bekeken hoe er bin-
nen de drie contactmomenten invulling is gegeven aan het signaleren van 
mensenhandel tijdens het intakegesprek. 

Signaleren van mensenhandel en het negatief werkadvies
Tijdens de intakegesprekken worden regelmatig signalen van mensen-
handel of verminderde zelfredzaamheid opgevangen. De opvolging die 
aan deze signalen wordt gegeven, verschilt. In Utrecht geeft de gemeente 
eventuele signalen van mensenhandel die naar voren komen tijdens het 
gesprek door aan de politie. Deze signalen kunnen bijdragen aan de infor-
matiepositie van de politie. Zeker bij mensenhandel blijkt het stapelen 
van kleine stukjes informatie doorgaans van belang om te komen tot een 
aanleiding van een opsporingsonderzoek. 
In Den Haag en Amsterdam gaat men een stap verder. Daar wordt de 
exploitant geadviseerd om de betreffende prostituee geen werkplek te 
verhuren als er signalen zijn dat zij verminderd zelfredzaam is of mogelijk 
slachtoffer is van mensenhandel. De exploitant krijgt dan een zogenaamd 
negatief werkadvies verbonden aan de betreffende prostituee. Laat de 
exploitant deze prostituee toch werken, dan kunnen bestuurlijke maat-
regelen volgen en kan de vergunning in het uiterste geval worden inge-
trokken. Gemeenten betrekken exploitanten dus bij het voorkomen van 
misstanden door hun vergunning afhankelijk te maken van hun inzet om 
misstanden te signaleren en te voorkomen.

Kanttekeningen bij de opvolging van signalen
Het negatief werkadvies is ontstaan vanuit de wens om op te kunnen tre-
den wanneer men zich grote zorgen maakt om de situatie van een sekswer-
ker. Bij het instrument zijn echter ook enkele kanttekeningen te plaatsen: 
•  Voor het negatief werkadvies moeten uitvoerders bepalen wanneer er 

wel of niet sprake is van voldoende signalen om tot dit advies over te 
gaan. Het is echter niet eenvoudig voor de uitvoerders van een con-
tactmoment om deze grenzen te bepalen. De criteria voor een negatief 
werkadvies zijn ingewikkeld en multi-interpretabel. Door deze ondui-
delijkheid ontstaan verschillen tussen functionarissen in de manier 
waarop ze omgaan met het beoordelen van de situatie van sekswerkers 
en met de inzet van het negatief werkadvies. Zo zegt een politieman 
bijvoorbeeld ‘als je geen Engels spreekt, kun je geen onafhankelijke 
sekswerker zijn’, terwijl  een collega meent dat ‘als ze naar taal gaan 
kijken, ze iedereen wel weg kunnen sturen’. Als gevolg hiervan gebruikt 
de ene functionaris het negatief werkadvies bijvoorbeeld twee keer, 
terwijl een collega het 50 keer inzet. 

•  Een tweede kanttekening bij het negatief werkadvies is dat het voor 
sekswerkers die hiermee te maken krijgen, niet goed mogelijk is om 
zich tegen het advies te verweren of om hun situatie te verbeteren. Het 
is immers niet aan hen gericht. Er wordt momenteel gezocht naar een 
werkwijze waarin sekswerkers meer ruimte krijgen voor verweer en 
voor verbetering van hun situatie.

•  Daarnaast lijkt het negatief werkadvies vaak niet aan te sluiten op de 
behoeften en problemen van prostituees. Vrouwen reageren regelmatig 
boos en teleurgesteld en geven aan graag te willen werken. Door deze 
heftige reacties vinden sommige functionarissen het moeilijk om een 
negatief werkadvies te geven.

•  Wel geven verschillende geïnterviewden aan, waaronder sekswerkers 
zelf, dat ze in Den Haag minder pooiers zien sinds de invoering van 
het negatief werkadvies. Anderen wijzen op het verplaatsingseffect en 
zien het ‘wegsturen’ van sekswerkers niet als een juiste reactie op gesig-
naleerde problemen. 

Positief over informatiefunctie
Over de informatiefunctie van de intakegesprekken, zijn de meeste geïn-
terviewden positief. Het geven van voorlichting over rechten en plichten 
in de Nederlandse prostitutie (zoals het moeten betalen van belasting, 
de benodigde inschrijvingen, beschikbare hulpverlening, en risico’s op 
uitbuiting) zorgt er volgens geïnterviewden voor dat sekswerkers bewuster, 
weerbaarder, zelfredzamer en onafhankelijker worden. Hoe meer infor-
matie onder sekswerkers beschikbaar komt, hoe minder zij immers zijn 
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aangewezen op andere bronnen van informatie en hulp, zoals pooiers. 
Ook wijzen sekswerkers erop dat het gesprek ervoor heeft gezorgd dat 
ze weten waar ze terecht kunnen, mocht er iets zijn. En dat ze sinds het 
gesprek iemand kennen die Nederlands spreekt en hier de weg kent, wat 
ze prettig vinden.

Conclusie
In de drie gemeenten met een contactmoment wordt nog gezocht naar 
een ideale invulling van een intakegesprek en aan de opvolging van signa-
len. De eerste ervaringen laten zien dat het gezien de positieve ervaringen 
met de informatie- en kennismakingsfunctie van het gesprek een goed 
idee is om deze gesprekken te voeren. De vroegtijdige signalering van sig-
nalen van mensenhandel is complex, maar de eerste ervaringen laten zien 
dat er regelmatig signalen mensenhandel of verminderde zelfredzaamheid 
worden opgevangen. De intakegesprekken kunnen dus een belangrijke 
rol spelen bij het signaleren van misstanden. De opvolging van deze sig-
nalen lijkt echter nog een hele uitdaging. 

Zie voor het rapport: Verhoeven, M. & van Straalen E. (2015) 
Contactmomenten tussen de overheid en prostituees. 
Cahier 2015-2. Den Haag: WODC. Te downloaden via: www.wodc.nl 
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Tien jaar na de commissie Posthumus. Wat hebben de maatregelen om 
tunnelvisie in de opsporing te voorkomen opgeleverd?
Dr. Caroline Liedenbaum en Dr. Christianne de Poot (WODC)

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie-Posthumus 
naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Dit rapport maakte 
vele kwetsbaarheden zichtbaar in het proces van de opsporing en ver-
volging. Op basis van de aanbevelingen van de Commissie-Posthumus 
is al kort na het verschijnen van het Evaluatieonderzoek (september 
2005) het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) 
tot stand gekomen (november 2005). Dit verbeterprogramma omvat 
vele maatregelen die in brede zin moeten bijdragen aan het vergroten van 
de kwaliteit en professionaliteit binnen de opsporing en vervolging. Een 
beperkter aantal maatregelen kan ook meer direct in verband worden 
gebracht met het tegengaan van tunnelvisie in het opsporingsonderzoek. 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld maatregelen op het terrein van het in kaart 
brengen van alternatieve opsporingsscenario’s, het monitoren van beslis-
singen tijdens het opsporingsproces en het organiseren van tegenspraak 
en reflectie. Deze maatregelen richten zich voornamelijk op zaken waarin 
zogenoemde Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s) rechercheonder-
zoek verrichten. Een TGO wordt samengesteld wanneer een zaak veel 
maatschappelijke beroering wekt, zoals bijvoorbeeld bij een voltooid 
opzettelijk levensdelict of een zeer ernstig zedendelict. Na de invoering 
van de PVOV-maatregelen zijn met de komst van het Programma 
Permanent Professioneel (PP) in november 2010 verdere investeringen 
gedaan in de kwaliteitsverbetering en professionalisering bij het OM. 
De maatregelen uit PP kunnen als een aanvulling en verdieping worden 
gezien op de maatregelen die voor het OM in PVOV zijn getroffen. Zij 
richten zich onder meer op het monitoren van lopende onderzoeken door 
actief te kijken naar kwetsbaarheden en afbreukrisico’s. Daarnaast wordt 
in PP aandacht besteed aan de evaluatie en reflectie van zaken.

Teams Grootschalig Optreden nader onderzocht
Tien jaar na de invoering van PVOV en vijf jaar na de invoering van PP 
is er vanuit het WODC onderzoek gedaan naar wat de maatregelen con-
creet hebben opgeleverd als het gaat om het scheppen van voorwaarden 
ter voorkoming van tunnelvisie in de opsporing. De bevindingen uit het 
WODC-onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, documenten- 

en dossieronderzoek, observatieonderzoek en interviews. Het onderzoek 
heeft plaatsgevonden bij drie politie-eenheden en bij drie arrondis-
sementsparketten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen 
in 1) de factoren die bijdragen aan het ontstaan van tunnelvisie en de 
wijze waarop de maatregelen aansluiten op de in de theorie gevonden 
barrières tegen tunnelvisie, 2) de mate waarin PVOV en PP volgens de 
vooraf bedachte plannen binnen de politie-eenheden en arrondissements-
parketten zijn geïmplementeerd en 3) de wijze waarop de maatregelen 
die gericht zijn op het tegengaan van tunnelvisie in de praktijk worden 
uitgevoerd en de mate waarin zij voorwaarden kunnen scheppen om tun-
nelvisie te voorkomen.

Maatregelen tegen tunnelvisie
Tunnelvisie is het verlies van een objectieve blik op het opsporingson-
derzoek als gevolg waarvan alternatieve scenario’s over het hoofd worden 
gezien. Verschillende maatregelen uit PVOV en PP kunnen tegenwicht 
bieden aan deze eenzijdige blik op het opsporingsonderzoek. Zo heeft 
PVOV bepaald dat alle besluitvorming moet worden vastgelegd en 
getoetst op consistentie door een ambtelijk secretaris. Daarnaast die-
nen alternatieve scenario’s te worden geformuleerd en getoetst door de 
tactisch analist. Verder dient er bij de dossiervorming aandacht te zijn 
voor zowel belastend als ook ontlastend bewijsmateriaal. Gedurende het 
opsporingsonderzoek dient er bovendien tegenspraak plaats te vinden 
door tegensprekers die niet zelf bij het onderzoek betrokken zijn. Verder 
dienen de TGO-teamleider en de officier van justitie vanuit een kritische 
distantie het onderzoek te overzien. Vanuit PP zijn aanvullende maat-
regelen genomen waaronder de invoering van het Bureau Recherche. 
Officieren van justitie kunnen hun eigen bevindingen terugkoppelen en 
bespreekbaar maken bij het Bureau Recherche. Daarnaast hebben officie-
ren de mogelijkheid om dilemma’s over een zaak voor te leggen aan de 
reflectiekamer. Zaken met een maatschappelijke of bestuurlijke gevoelig-
heid kunnen tevens worden voorgelegd aan het regionale zaaksoverleg. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de maatregelen uit PVOV en PP voor 
een belangrijk deel aansluiten bij wat volgens wetenschappelijke literatuur 
nodig is om tunnelvisie in opsporing te voorkomen. 

Kentering in het gedachtengoed
In de beginjaren van PVOV en PP is er veel geïnvesteerd om de maat-
regelen uit beide programma’s te implementeren. De implementatie van 
PP verliep daarbij relatief voortvarend, vooral ook omdat de maatregelen 
minder ingrijpend waren dan de maatregelen uit PVOV. De implemen-
tatie van PVOV verliep daarentegen moeizamer. Bij de politieregio’s waar 
PVOV minder goed van de grond kwam, bleek men vast te houden aan 
de oude werkwijze of accepteerde men dat er op punten werd afgeweken 
van de maatregelen. Mede onder invloed van de recente reorganisatie bij 
de politie is er een hernieuwde discussie ontstaan over TGO’s. Regio’s 
die eerder afweken van PVOV kregen te maken met regio’s die meer 
conform PVOV werkten. Als gevolg van de ontstane discussie binnen 
de nieuw geformeerde eenheden, werd na de reorganisatie afgesproken 
bepaalde functies en rollen binnen een TGO meer conform PVOV in 
te vullen. Tegelijkertijd zijn als gevolg van de reorganisatie verschuivin-
gen opgetreden bij de aanlevering van personeel voor TGO’s. Sinds de 
samenvoeging van de politieregio’s komt het uitvoerende rechercheperso-
neel uit de districten. In de praktijk wordt de aanlevering van personeel 
uit de districten (waaronder verhoorders en dossiervormers) als kwetsbaar 
ervaren. Daarnaast wordt een kentering in het gedachtegoed van PVOV 
gesignaleerd; aandacht voor de maatregelen verslapt. Dit zou het gevolg 
zijn van de gedachte dat TGO’s teveel capaciteit kosten en dat de TGO-
structuur overgeorganiseerd is. 

Tegenspraak bij politie en OM
Of uiteindelijk de maatregelen uit PVOV en PP voorwaarden kunnen 
scheppen om tunnelvisie in de opsporing te voorkomen, is afhankelijk 
van de wijze waarop een TGO-teamleider, officier van justitie, ambte-
lijk secretaris, tactisch analist en dossiervormer invulling geven aan hun 
eigen functie en rol. Tijdens het observatieonderzoek binnen TGO’s 
zijn verschillen geconstateerd in de wijze waarop deze rollen in de 
praktijk worden ingevuld. Daarmee zal het ook per TGO verschillen of 
er al dan niet voldoende voorwaarden aanwezig zijn om tunnelvisie te 
voorkomen. Op het moment dat deze voorwaarden ontbreken kan het 

5



instrument tegenspraak een ultimum remedium zijn om tunnelvisie in 
het opsporingsonderzoek te voorkomen. In twee van de drie onderzochte 
politie-eenheden wordt op dit moment alleen in uitzonderlijke gevallen 
van dit instrument gebruik gemaakt. In de drie onderzochte arrondis-
sementsparketten wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van tegen-
spraak. Achtergrond hiervan is dat tegenspraak vaak als een te intensief 
instrument wordt gezien, en dat er inmiddels meer interne reflectie op de 
werkvloer aanwezig is, waardoor tegenspraak niet altijd nodig zou zijn. 
Op basis van het WODC-onderzoek zijn er echter twijfels of binnen elk 
TGO deze reflectie afdoende aanwezig is en of ook iedere officier van 
justitie afdoende gebruik maakt van de reflectiekamer.

Tot slot
Of tunnelvisie voorkomen kan worden, zal in belangrijke mate afhan-
kelijk zijn van hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de 
maatregelen uit PVOV en PP. Wel hebben PVOV en PP, zo laat het 
WODC-onderzoek zien, bijgedragen aan een verdere kwaliteitsver-
betering en professionalisering binnen de opsporing op TGO-niveau. 
Gezien de kentering van het gedachtengoed van PVOV is het zaak om 
de verworvenheden van PVOV te behouden en te versterken. Verder is 
het van belang dat de kwaliteitswaarborgen uit PVOV ook doorsijpelen 
naar andere onderdelen van de opsporing. 

Liedenbaum, C.M.B., C.J. de Poot, E.K. van Straalen & R.F. Kouwenberg 
(2015). Focus in de opsporing. Een onderzoek naar de implementatie en 
uitvoering van het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het 
Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorko-
men van tunnelvisie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, WODC-reeks 
Onderzoek en Beleid, 314.
Rapport is te downloaden via: www.wodc.nl

Histories of Transnational Crime
Annika van Baar, MSc (VU)

Het boek Histories of Transnational Crime, onder redactie van Gerben 
Bruinsma, biedt een interessante historische kijk op verschillende vormen 
van transnationale misdrijven zoals piraterij, slavernij, wapen-, kunst- en 
mensensmokkel en transnationale ondernemingscriminaliteit. De term 
transnationale misdrijven omvat criminaliteit waarbij landsgrenzen 
worden overschreden en die wordt gepleegd door criminele organisaties 
(zoals de Maffia of terroristische organisaties) maar ook door legitieme 
organisaties (zoals bedrijven en nationale inlichtingendiensten). Door 
de grenzen van wat er bekend is over transnationale misdrijven te bena-
drukken laat Bruinsma zien dat veel studies nationaal georiënteerd en 
ahistorisch zijn, waardoor het lastig is grotere geografische en aan tijd 
gerelateerde trends te ontwaren. Dit boek heeft tot doel deze lacunes te 
verkleinen, door verschillende soorten transnationale misdrijven in hun 
globale context te beschrijven en te laten zien dat deze fenomenen zich 
niet enkel in de huidige tijd afspelen.
Het boek begint met een hoofdstuk over piraterij van Bruce Elleman. 
Hij laat zien dat piraterij een lange geschiedenis heeft en wereldwijd lang 
werd gezien als een van de vele gevaren waar zeeschepen mee te maken 
kregen.  Naarmate de wereldhandel zich uitbreidde namen ook de initia-
tieven om piraterij tegen te gaan toe. Dit zorgde voor meer risico en min-
der winst voor piraten, en uiteindelijk een algemene afname van piraterij. 
In de 21e eeuw nam piraterij opnieuw een vlucht, met name in zuid- en 
zuidoost Azië, en voor de kust van Somalië, alwaar piraterij opnieuw een 
serieuze bedreiging voor de internationale wereldhandel over zee is. 
Hoofdstuk 3, door Marlou Schrover, gaat over slavernij, mensensmokkel 
en mensenhandel in de periode 1860-2010. Zolang er een geschreven 
geschiedenis is, zijn er al getuigenissen van slavernij: sinds het oude 
Egypte tot en met het koloniale tijdperk toen slavernij in Europa was 
uitgebannen maar op andere plekken nog veelvoorkomend was. Schrover 
laat zien dat de termen slavernij, mensensmokkel en mensenhandel over 
de tijd op verschillende manieren zijn geproblematiseerd en gedefini-
eerd, en dat de moral panics die zorgden voor  criminalisering van deze 

verschijnselen veelal het gevolg waren van schandalen waarbij blanke 
vrouwen slachtoffer waren.
Jonathan Grant laat in zijn hoofdstuk over wapenhandel de oorsprong 
van deze markt zien, alsmede de enorme groei van de wapenhandel tijdens 
de industriële revolutie.  Grant benadrukt hoe exportcontroles en andere 
beperkingen, met name in het interbellum, vooral politieke achtergron-
den hadden, en laat zien hoe de wapenmarkt tijdens de koude oorlog 
enorm toenam. Door het internationale perspectief laat dit hoofdstuk de 
relaties tussen grote internationale ontwikkelingen, zoals de wedloop om 
Afrika eind 19e eeuw, en veranderingen in (illegale) wapenhandel zien. 
Hoofdstuk 5 gaat over de criminalisatie van verdovende middelen en 
drugs voordat deze verboden waren. Carl Trocki beschrijft hoe drugs voor 
het grootste gedeelte van de geschiedenis niet illegaal waren, met uitzon-
dering van opium in China dat al in 1725 verboden werd. Grootschalige 
drug-industrieën kwamen tegelijkertijd op met grote multinationale 
ondernemingen, en verschilden hier in vele opzichten weinig van. Het 
was de ontwikkeling van de verbodsregimes die ze illegaal maakten. In zijn 
beschrijving van criminalisatie-processen in verschillende delen van de 
wereld beargumenteert Trocki dat Amerikaans en wereldwijd anti-drugs 
beleid waarschijnlijk meer kwaad dan goed doet.
Ondanks dat het bruto naar verluidt de derde meest opbrengende illegale 
wereldmarkt is, is kunstroof en -handel een zeer weinig onderzocht feno-
meen, ook onder criminologen. In zijn hoofdstuk over de verschillende 
vormen en soorten van kunstmisdrijven laat Noah Charney een mooi 
overzicht zien van kunstroof in oorlog- en in vredestijd, alsmede de aard 
van kunst en antiek gerelateerde criminaliteit. Aan de hand van voorbeel-
den laat Charney de vele verschillende verschijningsvormen van dit soort 
misdrijven zien. 
In hoofdstuk 7, door Wim Huisman, Annika van Baar en Madelijne 
Gorsira, ligt de focus op transnationale ondernemingscriminaliteit en 
betrokkenheid van ondernemingen bij transnationale criminaliteit. Dit 
hoofdstuk laat zien dat ook ondernemingscriminaliteit niet enkel een 
modern fenomeen is, maar al minstens sinds de 17e eeuw voorkomt. 
Daarnaast richt het hoofdstuk zich op de ambigue en veranderlijke grens 
tussen ondernemingscriminaliteit en georganiseerde misdaad. Deze wordt 
duidelijker in een transnationaal perspectief en ook wordt duidelijk hoe 
deze misdrijven vaak worden gedefinieerd gebaseerd op  hun hedendaagse 
verschijningsvormen. 
In het laatste hoofdstuk, over criminele organisatie en transnationale 
misdrijven, worden een aantal bekende theoretische veronderstellingen 
over criminele organisatie besproken, zoals protectie theorie, bureaucra-
tische organisatiemodellen, het perspectief van illegaal ondernemerschap, 
criminele netwerken en situationele benaderingen. In het tweede deel van 
het hoofdstuk legt Edward Kleemans verbanden tussen deze theorieën 
en de historische cases die door het boek heen aan bod zijn gekomen. 
Deze analyse laat zien hoe een historische benadering de ontwikkeling 
van criminele organisaties aan het licht kan brengen en helpt te zien hoe 
die ontwikkeling zich verhoudt tot situationele aspecten zoals de rol van 
de staat en de dominante waarden en normen van een bepaald tijdvak. 
De hoofdstukken zijn niet altijd eenduidig geredigeerd, waardoor het 
boek soms meer lijkt op een verzameling van artikelen. Maar doordat de 
hoofdstukken wel een  soortgelijke insteek hebben vervult het als geheel 
zeker het gestelde doel: het plaatsen transnationale criminaliteit in een 
internationale en historische context. Het identificeren en analyseren van 
terugkerende problemen, lange termijn trends en beleid over de jaren heen 
draagt duidelijk bij aan het begrijpen van hedendaagse problemen zoals 
drugshandel en mensensmokkel. En terwijl veel criminologen (net als veel 
andere disciplines) vaak de neiging hebben weg te blijven van de donkere 
bladzijden uit de westerse geschiedenis doet dit boek dit nadrukkelijk 
niet, wat de hoop oplevert dat dit aanleiding geeft tot verder historisch 
georiënteerd onderzoek naar hedendaagse criminologische vraagstukken. 

Bruinsma, G.J.N. (Ed.) (2015). Histories of Transnational Crime. Springer: 
New York
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Signaleringen

Studies naar georganiseerde criminaliteit in Europa. 
Enkele indrukken van het jaarcongres van de European Society of 
Criminology in Porto, 2-5 september 2015.
Prof. Dr. Mr. Hans Nelen (UM / CIROC)

Het vijftiende jaarcongres van de European Society of Criminology 
(ESC) vond dit jaar plaats in Porto. Begin september meldde zich in deze 
Portugese havenplaats een groep van bijna 1500 criminologen uit heel 
Europa. Alleen de Franse collega’s blonken (wederom) uit in afwezigheid. 
Dat is jammer, want ook in Frankrijk gebeurt op het terrein van misdaad 
en misdaadbestrijding natuurlijk het een en ander en de wetenschap-
pelijke kennis die daarover beschikbaar is blijft voor criminologen die de 
Franse taal onvoldoende machtig zijn goeddeels ontoegankelijk.
Het gebrek aan informatie vanuit Frankrijk werd overigens ruimschoots 
gecompenseerd door presentaties vanuit andere delen van Europa en 
daarbuiten. Opvallend was de nog immer groeiende belangstelling vanuit 
de VS voor dit congres. Een aantal Amerikaanse criminologen mengde 
zich ook zeer nadrukkelijk in het debat over georganiseerde criminaliteit.
De presentaties tijdens het ESC-congres waren verdeeld over 4 plena-
ries, ruim 300 panelsessies en een bijeenkomst met een groot aantal 
posterpresentaties. Het thema georganiseerde criminaliteit kon daarbij 
op aanzienlijke belangstelling rekenen. Enigszins ruim geteld – inclusief 
bijvoorbeeld de sessies over fraude en corruptie – stond in 31 panelsessies 
een aan georganiseerde criminaliteit gerelateerd onderwerp op de agenda. 
Dat is  meer dan voorgaande jaren en in vergelijking met het aantal panels 
dat aan georganiseerde criminaliteit wordt gewijd op het jaarcongres van 
de American Society of Criminology zelfs beduidend meer. De laatste 
constatering is opmerkelijk, zeker als we bedenken dat de literatuur over 
organized crime decennia lang vrijwel uitsluitend van de andere kant van 
de oceaan afkomstig was. 
Het subthema dat dit jaar met kop en schouders boven de andere uitstak 
was human trafficking. Helemaal consistent was de organisatie niet in 
het gebruik van dit concept, want afwisselend werden onder de vlag van 
human trafficking presentaties geprogrammeerd over mensenhandel en 
mensensmokkel. Daarbij ging het vooral over de exploitatie en uitbuiting 
van prostituees. Met het oog op de enorme vluchtelingenproblematiek 
waarmee Europa vandaag de dag worstelt zou mogen worden verwacht 
dat meer inleidingen rondom de smokkel van migranten waren gecen-
treerd, maar ook in dit opzicht hobbelt de criminologie enigszins achter 
de actualiteit aan. Daarbij moet uiteraard wel worden bedacht dat er nog 
niet veel empirische studies beschikbaar zijn die reflecteren op de actuele 
situatie en ons meer inzicht verschaffen in de wijze waarop mensensmok-
kelaars misbruik maken van de kwetsbare positie van het grote aantal 
vluchtelingen en in de winsten die ze daarmee boeken. 
Een subthema waarnaar verhoudingsgewijs weinig aandacht uitging was 
terrorisme. Afgezien van een enkele sessie over radicalisering werd er op 
bescheiden schaal gediscussieerd over lone wolves en andere potentieel 
gewelddadige eenlingen. De connotatie met terrorisme was daarbij niet 
altijd aanwezig. Ook op dit punt wijkt de Europese criminologie af van 
de Amerikaanse discipline, want in de VS staat terrorisme als studieobject 
veel prominenter op de criminologische agenda. 
De financiële facetten van georganiseerde criminaliteit blijven in 
Nederland maar ook in de rest van Europa een ondergeschoven kindje. 
In welgeteld drie sessies kwam de financiële vervlechting van onderwereld 
en bovenwereld aan de orde en soms nog maar zijdelings. Een interes-
sant aspect waarop in één van die sessies werd gewezen is dat de neiging 
bestaat om in te zoomen op de neerslag van het misdaadgeld, maar dat 
de criminologie te weinig oog heeft voor de wijze van financiering van de 
misdrijven zelf.
Cybercrime is binnen de Europese criminologie overduidelijk in opkomst, 
ook in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Diverse voorbeelden kwa-
men ter tafel van de wijze waarop criminele groepen zich bewegen in de 
digitale omgeving en misbruik maken van de mogelijkheden die deze 
omgeving biedt. Een insteek vanuit de sociale netwerk-benadering lijkt 
hier favoriet.
De panelsessies hadden uiteraard niet uitsluitend betrekking op mark-
ten, modus operandi en samenwerkingsverbanden van criminelen, maar 
ook op de uiteenlopende wijzen waarop wordt geprobeerd om dammen 
tegen georganiseerde misdaad op te werpen. Vanuit de Nederlandse 
criminologie, wederom erg goed vertegenwoordigd op dit internationale 

podium, werd onder andere de geïntegreerde aanpak van georganiseerde 
criminaliteit onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. Ook nieuwe 
politie-interventies – al dan niet met gebruikmaking van digitale middelen 
– kwamen ter tafel, als ook wetgevingsinitiatieven die zijn genomen om 
bepaalde vormen van zware criminaliteit een halt toe te roepen. Wat het 
laatste betreft kwam ook een interessante bijdrage van buiten Europa. De 
Australische Julie Ayling liet zien welke lessen kunnen worden getrokken 
uit de aanpak van outlaw motorgangs  in een aantal Australische staten. 
Daarover kan Ayling boeiend vertellen. We zijn dan ook blij dat we haar 
als gastspreker mogen verwelkomen tijdens het CIROC-seminar ‘Zicht 
op de onderwereld’ van 14 oktober a.s.
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