


 



 

 

 

 

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID 

SECTIE BELEIDSONDERSTEUNING C: RECHTEN VAN DE BURGER 
EN CONSTITUTIONELE ZAKEN 

 
BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
 
 
 
 
 

De Aziatische georganiseerde misdaad in 
de Europese Unie 

 
 

 

SAMENVATTING 
 
 

Korte inhoud 
 
In deze nota wordt aangetoond dat de georganiseerde misdaad uit Azië 
– een betrekkelijk nieuw fenomeen – het milieu in een aantal EU-landen 
is binnengedrongen. Het analyseert hoe de werkzaamheden van 
Aziatische criminele groeperingen verbonden zijn met 
migrantengemeenschappen en op welke terreinen ze actief zijn, onder 
meer afpersing, mensensmokkel en -handel en het witwassen van geld. 
In samenwerking met andere, niet-Aziatische misdaadorganisaties houdt 
de Aziatische georganiseerde misdaad zich eveneens bezig met de 
productie en verhandeling van illegale drugs, wedstrijdfraude en namaak 
van consumptieartikelen. De nota doet aangepaste voorstellen voor de 
bestrijding van deze specifieke vorm van georganiseerde misdaad. 
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SAMENVATTING 
 
Achtergrond 
 
De voorbije tien jaar hebben Aziatische grensoverschrijdende 
georganiseerdemisdaadgroeperingen voet aan de grond gekregen in het misdaadmilieu van 
de Europese Unie. Tot 2000 waren de meeste meldingen van Aziatische 
misdaadgroeperingen die buiten hun eigen land opereerden, afkomstig uit de Verenigde 
Staten, Canada en Australië. Recentelijk neemt het aantal politieverslagen over activiteiten 
van de Aziatische georganiseerde misdaad in West- en Oost-Europa echter gestaag toe. Tot 
deze activiteiten behoren onder meer het trukeren van wedstrijden in Europese 
voetbalcompetities, deelname aan de cannabisteelt, mensensmokkel en drugshandel. 
 
De algemene vraag die in deze nota gesteld wordt, luidt: wat is de omvang en de aard van 
de Aziatische georganiseerde misdaad in de Europese Unie en welke bedreiging betekenen 
deze misdaadgroeperingen voor de Europese economie en democratie? 
 
Bijkomende vragen zijn: welke Europese landen zijn gemakkelijke doelwitten voor de 
activiteiten van Aziatische georganiseerdemisdaadgroeperingen? Op welke manier zijn deze 
groeperingen ingebed in plaatselijke migrantengemeenschappen en in de plaatselijke 
economie van de gastlanden? Hoe gaan ze te werk en hoe en waar wassen ze de opbrengst 
uit hun criminele activiteiten wit? 
 
Doelstelling 

De nota wil ten eerste achtergrondinformatie verschaffen over de diverse werkterreinen 
van de Aziatische georganiseerde misdaad in de Europese Unie, en ten tweede 
aanbevelingen doen en beleidsrelevant advies verstrekken voor beleidsmakers over hoe 
deze criminele groeperingen kunnen worden bestreden en welke preventieve maatregelen 
aangewezen zijn. Voorts bevat de nota een algemeen overzicht van Aziatische 
misdaadgroeperingen die werkzaam zijn op het grondgebied van de Europese Unie, met 
informatie over hun omvang, structuur, activiteiten, interessegebieden en banden met 
andere misdaadorganisaties. 

Methode: 

 Dit overzicht is gebaseerd op de inhoudelijke analyse van secundaire gegevens 
die afkomstig zijn uit het uitgebreide informatiemateriaal over de Aziatische 
georganiseerde misdaad en uit mediaberichten. 

 Een deel van de informatie komt uit interviews met deskundigen op het vlak van 
ordehandhaving en criminologen die onderzoek doen naar specifieke aspecten van 
de georganiseerde misdaad uit Azië. 
 
 
 
 

 



Sectie beleidsondersteuning C: rechten van de burger en constitutionele zaken 

4 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
 
 In de EU duiken nieuwe vormen van georganiseerde misdaad uit Azië op. 
 Er zijn grondige analyses en empirische gegevens nodig om meer inzicht te 

verwerven in het probleem en om op gepaste wijze aan preventie en bestrijding te 
doen. 

 Er is nood aan Europese samenwerking op basis van expertise- en 
kennisuitwisseling. 

 
 
De Aziatische georganiseerde misdaad wordt in eerste instantie geassocieerd met de 
historisch geromantiseerde Chinese triads en Japanse yakuza. Andere misdaadorganisaties 
uit Azië zijn minder bekend in Europa. Nochtans hebben de snelle economische groei in 
heel wat Aziatische landen en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal 
migranten alsook de opkomst van geavanceerde technologische toepassingen tot nieuwe 
vormen van georganiseerde misdaad geleid en deze 'onbekende' misdaadgroeperingen 
dichter bij Europa gebracht. De georganiseerde misdaad uit Azië is tegenwoordig in bijna 
alle Europese landen aanwezig en trekt de aandacht van ordehandhavingsinstanties, 
beleidsmakers en academische onderzoekers. 
 
Het probleem van de betrouwbaarheid van officiële statistieken en classificaties enerzijds 
en het gebrek aan diepgaand etnografisch onderzoek anderzijds beperken onze kennis over 
de aard, omvang en gevaren van de Aziatische georganiseerde misdaad in Europa 
(Ganapathy and Broadhurst, 2008). Er is méér criminologisch onderzoek nodig om dit 
relatief nieuwe verschijnsel in de EU beter te kunnen begrijpen. 
 
Gezamenlijke acties van de EU en de regeringen van de lidstaten zouden ondersteuning 
kunnen bieden aan een geïntegreerde en doeltreffende strategie ter voorkoming en 
bestrijding van de Aziatische georganiseerde misdaad. 
 
De sleutel tot een succesvolle strijd tegen de Aziatische georganiseerde misdaad in Europa 
ligt in de uitwisseling van deskundige kennis over deze groeperingen, zowel binnen de 
EU als tussen de EU en relevante derde landen (China, Turkije, Vietnam, Pakistan en 
Afghanistan). 
 
Er is weliswaar geen specifiek beleid voorhanden voor de strijd tegen de Aziatische 
georganiseerde misdaad op Europees niveau, maar Europese samenwerking tussen 
ordehandhavers en onderzoekers kan van grote waarde zijn bij de preventie en bestrijding 
van deze nieuwe vorm van georganiseerde misdaad. 
 
In deze context is een sleutelrol weggelegd voor Europol, dat in 1999 volledig operationeel 
is geworden. Dit EU-agentschap heeft sinds 2010 tot taak om acties van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en onderlinge samenwerking tussen de lidstaten op het vlak 
van de preventie en bestrijding van de georganiseerde misdaad te ondersteunen en te 
versterken. 
 
Van bijzonder belang in het kader van de strijd tegen de georganiseerde misdaad uit Azië 
zijn de samenwerkingsovereenkomsten die Europol kan sluiten met derde landen en die 
betrekking hebben op de uitwisseling van operationele informatie, met inbegrip van 
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persoonsgegevens en geheime informatie. Momenteel bestaan er geen zulke 
overeenkomsten tussen Europol en de bovenvermelde relevante landen. 
 
Het is even belangrijk de samenhang en complementariteit van het binnenlands 
veiligheidsbeleid en het buitenlands beleid van de EU te vergroten. Dat kan door derde 
landen, en met name Aziatische landen, te betrekken bij het beleid inzake justitie en 
binnenlandse zaken en vooral bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 






