


 



 

 

 

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID 

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE 
BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN 

BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE 
ZAKEN 

 
 
 

Internationale georganiseerde 
criminaliteit in de Europese Unie 

 
 

SAMENVATTING 
 
 

Samenvatting 
Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat de georganiseerde criminaliteit 
noch zo internationaal, noch zo georganiseerd is als de media en 
rechtshandhavingsorganen vaak doen voorkomen. Deze nota heeft tot 
doel een ander beeld te tonen van internationale georganiseerde 
criminaliteit. In het eerste deel worden de criteria met betrekking tot de 
definitie van internationale georganiseerde criminaliteit geanalyseerd en 
wordt geopperd dat de term "zware criminaliteit" op Europees niveau 
mogelijk nauwkeuriger is. In het tweede deel wordt de correlatie tussen de 
Europese politiestructuren en hun keuzen en beperkingen beoordeeld en 
kritisch besproken. Er worden twijfels geuit over de opkomst van nieuwe 
analytische methoden en modellen zoals "op inlichtingen gebaseerd 
politiewerk", en er worden alternatieven voorgesteld.  In de nota wordt 
aanbevolen de exclusieve afhankelijkheid van interne kennis en gegevens 
van de politiesector te ondervangen door inspiratie op te doen uit andere 
politiemodellen en door onafhankelijke personen op te nemen in de 
analysepanels voor het opstellen van toekomstige dreigingsevaluaties van 
de georganiseerde criminaliteit.  
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SAMENVATTING 

Doelstelling 

Deze nota gaat over de analyses van internationale georganiseerde criminaliteit in de EU. 
De nota heeft tot doel een ander beeld van criminaliteit te tonen dan het beeld dat 
gewoonlijk in nieuwsberichten en de geopolitieke kaarten in atlassen wordt gepresenteerd. 
 
Na het eind van de Koude Oorlog hebben de auteurs van deze atlassen getracht het soort 
redenering dat op het gebied van militaire strategie is ontwikkeld, toe te passen op de 
georganiseerde criminaliteit. Zij gingen ervan uit dat criminele groepen een structuur 
hadden en strategische doelen, zoals de verovering van gebieden en markten. Door de 
toepassing van een dergelijke redenering hebben deze analisten de gediversifieerde 
groepen die betrokken zijn in criminele activiteiten gehomogeniseerd alsof zij werktuigen 
waren die onder buitenlands bevel stonden. De op deze wijze vervaardigde kaarten zijn in 
de loop der tijd toegenomen en zijn, vanwege hun "eenvoud", gebruikt als bewijs voor 
criminele activiteiten. Hierdoor vormen zij een rechtvaardiging voor eisen die aan de 
politiediensten worden gesteld om de uitvalsbases en "routes" van de georganiseerde 
criminaliteit te vinden. Deze kaarten verstoren echter op fundamentele wijze de 
weldoordachte beschrijving van ernstige criminele activiteiten in de Europese Unie. Het 
uiteenzetten van analyses die gebaseerd zijn op gedetailleerde criminologische kennis, 
maar ook op de kritische overdenkingen van politiediensten zelf, is derhalve van wezenlijk 
belang om nuttige aanbevelingen te doen aan de instellingen die op EU-niveau met deze 
kwesties zijn belast. 
 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

 Bij de weldoordachte beschrijving van zware georganiseerde criminaliteit in de 
Europese Unie moet afstand worden genomen van de simplificatie van strategische 
kartering. 

 Ten eerste geven deze kaarten geen gedetailleerd en genuanceerd overzicht van 
criminele activiteiten. Het probleem van criminaliteit lijkt op deze afbeeldingen groter 
dan het is, wat tot reacties leidt die te vergelijken zijn met de aanpak van een 
quasimilitaire bedreiging. In werkelijkheid komen de capaciteiten van criminele actoren 
niet in de buurt van de aan buitenlandse legers toegeschreven capaciteiten (paragraaf 
1.1). 

 Ten tweede worden criminele organisaties op deze kaarten zelden bij naam genoemd, 
maar vrij vaak in verband gebracht met een specifieke nationaliteit of zelfs etniciteit. 
Hierdoor wordt het wantrouwen tegenover hele gemeenschappen gevoed, terwijl slechts 
een handjevol personen voor de criminele activiteiten verantwoordelijk is. Deze praktijk 
is des te problematischer omdat hierbij een groot aantal kleine groepen op onjuiste 
wijze wordt gehomogeniseerd, en omdat het belangrijkste gegeven wordt verhuld, 
namelijk dat de samenstelling van actieve criminele organisaties in de Europese Unie 
bijna nooit mono-etnisch of op nationaliteit gebaseerd is. Bovendien worden de meest 
lucratieve activiteiten door lokale groepen verricht, die al heel lang bestaan en de 
netwerken voor het witwassen van geld en/of bestaande lokale, regionale of zelfs 
nationale vormen van bescherming van dichtbij kennen (paragraaf 1.3). 
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 Ten derde leggen deze afbeeldingen de nadruk op een marginaal aspect van het 
fenomeen, namelijk misdrijven die door buitenlanders worden gepleegd, maar verhullen 
deze tegelijkertijd het belangrijkste onderdeel ervan, namelijk de relaties met lokale 
gemeenschappen, met name op gemeentelijke schaal (paragraaf 1.2 en 1.3). 
Transnationale criminele activiteiten kunnen niet gereduceerd worden tot de 
handelingen van buitenlanders, in hun eigen land of in de EU. 

 Wanneer er georganiseerdecriminaliteitsnetwerken bestaan en lange tijd blijven 
bestaan (wat zelden voorkomt), ontstaan deze niet uitsluitend door buitenlanders. 
 Dergelijke netwerken worden opgezet door lokale criminele actoren die een goede 
kennis van hun eigen maatschappij hebben en rond "zakelijke kansen" tijdelijke 
allianties aangaan met diegenen die een bepaald product distribueren. Zij 
beconcurreren elkaar onderling ook voortdurend. De meeste georganiseerde criminele 
activiteiten, zoals die welke de maffia verrichten, zijn niet naar de EU overgebracht, in 
tegenstelling tot wat sommige mensen beweerden die zich tegen de vrijheid van 
verkeer en Schengen verzetten en het ergste verwachtten (paragraaf 1). Maffia's 
hebben geen diaspora gestuurd om als bruggenhoofd, als "misdaadsoldaten" te 
fungeren, maar hebben min of meer succesvolle pogingen gedaan om met behulp van 
bestaande lokale netwerken voet aan de grond te krijgen. In bijna alle gevallen heeft 
concurrentie, soms in een gewelddadige vorm, de plaats ingenomen van iedere stabiele 
alliantievorm (paragraaf 1.4 en 1.5). 

 De zware criminaliteit in Europa is derhalve eerder ongeorganiseerd dan georganiseerd, 
wat verklaart waarom deskundigen het niet eens kunnen worden over een precieze 
definitie van georganiseerde criminaliteit (paragraaf 1.1.) of de toegevoegde waarde 
van traditionele methoden voor het in kaart brengen van dergelijke activiteiten, 
waarmee niet kan worden aangegeven in hoeverre misdrijven, ook al worden ze tot de 
zware criminaliteit gerekend, veranderlijk en tijdelijk zijn.  

 De belangrijkste uitkomst hierbij is dat de idee van een stabiele georganiseerde 
criminaliteit die binnen machtige, op transnationale etnische solidariteit gebaseerde 
organisaties wordt gepleegd, en die verantwoordelijk is voor de zware georganiseerde 
criminaliteit als geheel in de Europese Unie, niet wordt bevestigd door precieze analyse 
van door lokale politieautoriteiten verzamelde gegevens, noch door justitieel bewijs dat 
specifieke gevallen bevestigt, noch door de studies van criminologen die op basis van 
hun onderzoek concluderen dat de strategisering en geopolitisering van criminaliteit op 
een vergissing berust. In deze studies en analytische modellen worden de gevolgen van 
journalistieke voorstellingen en de strategisering van zware georganiseerde criminaliteit 
ter discussie gesteld. De laatste induceert een onaannemelijke hiërarchie en coördinatie 
in de uitvoering van criminele activiteiten en stelt voorts een onwaarschijnlijke 
samenhang vast tussen bedreigingen voor de externe veiligheid en bedreigingen voor 
de interne veiligheid.  Deze samenhang leidt in feite tot de oversimplificatie van 
complexe en veranderlijke criminele fenomenen, in plaats van hun grilligheid en 
netwerkdimensie te verklaren. 

 Door een gedetailleerde beschrijving te geven van de meest nauwgezette en gedegen 
benaderingen van zware internationale criminaliteit of, nauwkeuriger gezegd, 
transnationale criminaliteit, wordt in deze nota aangetoond dat de uitvoering van 
criminele activiteiten niet volgens stabiele patronen verloopt. 

 De meeste activiteiten zijn verbonden aan lokale kansen. Deze lokale kansen zijn 
zelden blijvend. Ze doen zich voor vanwege veranderingen in de wetgeving (bv. 
financiële deregulering) die mogelijkheden creëren voor mazen in de wet voor illegale 
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markten en producten. Ze zijn zeer zelden het gevolg van de vestiging van een nieuwe 
maffia in het buitenland die voor vele jaren routes en samenwerkingspatronen aanlegt. 

 Door de dunne scheidingslijn bij criminele activiteiten tussen wat legaal en illegaal is, en 
vooral door de verwevenheid van de criminele of onderwereld en de bovenwereld, lukt 
het niet om illegale activiteiten te voorzien voordat de feiten gepleegd zijn, ondanks 
aanmerkelijke inspanningen op dit vlak. Uit serieuze analyses van illegale handel komt 
naar voren dat volkomen legale, lokale ondernemingen als gevolg van samenspanning 
en stilzwijgende toestemming, de belangrijkste facilitators van criminaliteit zijn. 

 Bij de strijd tegen dergelijke criminele activiteiten moeten derhalve minimaal drie 
niveaus worden gecombineerd: 

 Het eerste niveau is dat van de algemene wetgeving, die door legale stromen te 
beïnvloeden het mogelijk heeft gemaakt dat illegale stromen zich onopgemerkt via 
legaal geopende kanalen bewegen (bijvoorbeeld hervormingen die gevolgen hebben 
voor het bankwezen of het creëren van belastingparadijzen in bepaalde gebieden); 

 Het tweede niveau is dat van politieactiviteiten, met name de diensten die zich 
gespecialiseerd hebben in de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, 
zoals Europol en haar nationale correspondenten; 

 Het derde niveau is dat van de politie- en administratieve diensten die het dagelijks 
leven in steden beheren (paragraaf 2) en de ontwikkeling van politiewerk op basis van 
het volledige spectrum als een alternatief voor op inlichtingen gebaseerd politiewerk.  

 Deze niveaus zijn met elkaar verstrengeld en de informatie moet onderling worden 
uitgewisseld. Door enerzijds de strijd tegen zware criminaliteit op het tweede niveau 
(Europol en haar nationale correspondenten) te beperken, zonder daarbij acht te slaan 
op de noodzaak voor betere regulering van financiële stromen (belastingparadijzen 
bijvoorbeeld), en anderzijds de door de plaatselijke politiekorpsen geleide dagelijkse 
strijd tegen criminaliteit te veronachtzamen, ontstaat de volgende paradox: 
gespecialiseerde politie-eenheden zijn verplicht hun inspanningen te richten op een 
marginaal fenomeen waarvan de evaluatie vaak geen zuiver beeld geeft, terwijl zij 
tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor het uitblijven van de resultaten. Ze worden 
gevraagd verslagen op te stellen waarin stereotypen worden bevestigd, ondanks het feit 
dat een aanzienlijk deel van deze politiefunctionarissen zeer sceptisch is over het nut 
van dergelijke documenten en de resultaten die ermee kunnen worden bereikt. Deze 
eenheden vragen om meer tijd om nuttige operationele beelden te schetsen waarin de 
complexiteit van hun taak tot uitdrukking komt, in plaats van enkele zeer 
gesimplificeerde synthesen. Dus zoals in overweging is gegeven, voldoet de OCTA in 
haar huidige vorm niet aan de eisen van de gewenste beleidscyclus, die om een 
diepgaandere analyse vraagt die als gedegen input kan dienen1.  

 Op basis van de vraaggesprekken die voor deze nota zijn gehouden en van de 
beschikbare literatuur op het gebied van internationale politieactiviteiten, met name 
over de uitwisseling van informatie door de politie, blijkt dat de lokale politiekorpsen 
waarschijnlijk veel beter werk leveren dan gewoonlijk wordt aangenomen.  Ze 
arresteren aanzienlijke aantallen kleine criminelen en slagen erin om illegale 
handelsactiviteiten ernstig te ontwrichten. Als zij de "kop van de hydra" of "de criminele 

                                                 
1 Raad van de Europese Unie (25 oktober 2010) "Result of the "Harmony" project - A generic European Crime 
Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role", Council 
doc: 14851/10 blz. 71. 
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opperofficier" niet vinden, dan is dat omdat een dergelijke persoon niet bestaat.  Deze 
politiefunctionarissen ergeren zich dus soms als zij algemene verslagen ontvangen, 
vooral op Europees niveau, die hen niet helpen in hun dagelijkse strijd en die, door 
"syntheses" te presenteren, voorbijgaan aan de complexiteit van lokale situaties.  Meer 
bepaald wordt er in deze verslagen, zoals de OCTA's van Europol en tegenwoordig de 
SOCTA's, geen onderscheid gemaakt tussen lokale variaties in patronen van criminele 
activiteiten, wat een nuttig resultaat zou zijn, en worden ieder jaar opnieuw dezelfde 
kaarten herhaald waarop de belangrijkste "criminele netwerken" worden weergegeven 
(bijlagen in paragraaf 5). Het gebrek aan vertrouwen van deze politiefunctionarissen 
heeft ernstige gevolgen, in zoverre dat zij met toenemende scepsis reageren op de 
verzoeken om inlichtingen van Europol. 
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AANBEVELINGEN 
 
 Gezien deze conclusies lijkt het erop dat Europol met betrekking tot de publicatie van 

haar OCTA-verslagen een ernstig positioneringsprobleem heeft. 
 
 Door te trachten aan de verwachtingen van de politiek en de media te voldoen om 

erkenning te krijgen terwijl zij zich bewust is van de beperkingen van haar activiteiten, 
verliest Europol lokale geloofwaardigheid, op vergelijkbare wijze als het SOCA in Groot-
Brittannië. In beide gevallen worden er vraagtekens geplaatst bij de relevantie van een 
politiemodel dat op inlichtingen is gebaseerd. Een dergelijk model kan alleen werken 
als er sterke terugkoppeling van informatie uit het veld plaatsvindt, wat een verfijnde 
analyse van nauwkeurige praktijkgegevens mogelijk maakt. Als dit model wordt 
afgezwakt verliest het zijn relevantie, vooral als de "bottum-up"-logica wordt 
vervangen door een "top-down"-logica. 

 
 In de nota wordt aanbevolen inspiratie uit andere typologieën en andere 

modellen te halen om deze problemen op te lossen.  Politiewerk op basis van het 
volledige spectrum dat de drie niveaus combineert waarop de strijd tegen zware 
criminaliteit plaatsvindt, is er een van. Een van de meest prominente alternatieven is 
het model dat is ontwikkeld door commandant Sleipnir van de Royal Canadian Mounted 
Police, waarin de nadruk wordt gelegd op de verschillen tussen de soorten zware 
criminaliteit en waarin het belang van de bestrijding van 
witteboordencriminaliteit en milieucriminaliteit wordt benadrukt. Deze 
vormen van criminaliteit worden niet snel ontdekt met behulp van de huidige 
indicatoren voor zware criminaliteit, ondanks het feit dat zij de maatschappij 
als geheel het meest kosten en dat zij tevens het moeilijkst te bestrijden zijn door 
middel van politiewerk alleen. Gezien het grote belang kunnen deze vormen van 
criminaliteit echter wel worden bestreden wanneer een gecoördineerde benadering 
wordt gehanteerd ten aanzien van politieoptreden, waarbij deze misdrijven op de 
agenda worden gezet, en indien deze benadering wordt gecombineerd met lokaal 
overheidsbeleid en Europese aanbevelingen en maatregelen. 

 
 Op dit vlak zou de Europese Unie duidelijk een voordeel hebben vanwege haar 

structuur waarin verantwoordelijke agentschappen niet afhankelijk zijn van één enkel 
nationaal politiek systeem. Europol zou deze activiteiten voor haar rekening kunnen 
nemen zonder haar totale interventieniveau te verhogen. 

 
 Wat de modellen betreft zou Europol meer tijd moeten worden gegeven voor het 

opstellen van verslagen, bijvoorbeeld één verslag in de vier jaar. Een dergelijk verslag 
zou echter uiterst gedetailleerd zijn zodat de samensmelting van gegevens en het 
onzuivere beeld waarop wij hebben gewezen, wordt voorkomen. 

 
 Jaarlijkse verslagen moeten gericht zijn op een specifiek domein om toegevoegde 

waarde te kunnen leveren. Daarbij moet begonnen worden met ernstige vormen van 
criminaliteit waaraan tot nu toe te weinig aandacht is besteed (milieucriminaliteit, 
witteboordencriminaliteit). Om de consistentie van deze verslagen te waarborgen, dient 
de reikwijdte van de informatie en de verzamelde adviezen van deskundigen vergroot 
te worden om het ontwikkelen van routines en het ontstaan van padafhankelijkheid 
te vermijden. 

 
 Dergelijke verslagen dienen zich niet uitsluitend te richten op de politiediensten 

die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit of drugs. De 
samenwerking dient te worden uitgebreid naar politiediensten van grote steden en 
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belangrijke financiële centra. De lokale geloofwaardigheid zou op deze wijze met 
behulp van gedetailleerde voorbeelden worden vergroot. Het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), dat in Portugal is 
gevestigd, heeft een dergelijke methodologie toegepast. De verslagen zouden adviezen 
van deskundigen buiten de politiekorpsen bevatten, bijvoorbeeld van doktoren, 
sociologen of etnologen, om het tropisme waardoor het werk van gespecialiseerde 
politie-eenheden wordt gekenmerkt, te vermijden. De bijdrage van politici en 
economen aan de analysepanels die voor het verslag worden georganiseerd, zou ook 
van groot belang zijn om een algemeen overzicht te geven van internationale financiële 
mechanismen waarbinnen georganiseerde criminaliteit zich afspeelt, en om alternatieve 
maatregelen te overwegen, die verder gaan dan wetshandhaving. 

 
 Hierin zou eventueel voorzien kunnen worden in het kader van het "Harmony"-

project dat besproken is binnen het Permanent Comité operationele samenwerking op 
het gebied van binnenlandse veiligheid (COSI) – waarbij de voorwaarde wordt gesteld 
dat dit comité wordt opengesteld voor een groter aantal deelnemers om de algemene 
samenhang en diepgaande deskundigheid te versterken. Vooralsnog is het Harmony-
project te bestuurlijk en enigszins beperkt tot interactie binnen een beperkt aantal 
groepen die dezelfde meningen delen2. 

 
 Het Europees Parlement is medewetgever en vormt mede de begrotingsautoriteit op 

dit domein. Het komt echter nergens voor in de door Harmony beoogde 
raadplegingsprocedure. Waarom is dat? Het Europees Parlement zou een alternatieve 
visie op deze gebieden kunnen geven door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de Europol-verslagen. Met het oog hierop kan de medewerking van 
vertegenwoordigers die door de LIBE-commissie zijn aangesteld worden overwogen. 
Een dergelijke vertegenwoordiger kan worden belast met het geven van een bredere 
visie, rekening houdend met het niveau van de algemene wetgeving en de uitwerking 
daarvan, hetgeen gespecialiseerde agentschappen en instellingen mogelijk niet volledig 
in de visie kunnen opnemen. Daarnaast zou de voorzitter van COSI gevraagd moeten 
worden zijn standpunten over de banden tussen de verschillende agentschappen en 
hun voortgang op dat gebied aan het Parlement te presenteren en toe te lichten, 
evenals zijn standpunten over de specifieke verantwoordelijkheid van COSI in de 
evaluatie van het Harmony-project. 

                                                 
2 Dit punt komt gedeeltelijk overeen met het onderzoek van Madalina Busuioc en Deirdre Curtin voor het Europees 
Parlement (Busuioc en Curtin, 2011) en het onderzoek dat is verricht door Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz, 
en Emmanuel-Pierre Guittet (te verschijnen nota over de interne veiligheidsstrategie), dat op basis van 
diepgaande interviews kritischer is over de "gemeenschappelijke" methodologie die een "top-down" en 
preventieve methodologie is die sommige actoren uitsluit. Deze nota vormt tevens een aanvulling op het 
onderzoek van Valsamis Mitsilegas dat een gedetailleerde beschrijving bevat van de nota "The Council Framework 
Decision on the Fight against Organised Crime and what can be done to strengthen EU legislation in this field" (Het 
Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit en wat er gedaan kan worden om de EU-
wetgeving op dit gebied te versterken), opgesteld in opdracht van het Europees Parlement (PE453.195).  



 




