
MYTHBUSTER

DE BESTRIJDING 
VAN ZWARE EN 
GEORGANISEERDE 
CRIMINALITEIT: 
INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 
OF LOKALE 
BENADERINGEN?

Georganiseerde criminaliteit is een nogal verwarrend begrip. Afhankelijk 
van wie je het vraagt, betekent het verschillende dingen. Dit komt tot 

uiting in het Europees strafrechtelijk beleid, waar de definities niet altijd 
duidelijk waren en de prioriteiten zijn verschoven. Wat wel duidelijk is, is 
dat georganiseerde criminaliteit quasi synoniem is geworden met ernstige 
internationale criminaliteit. Dit kan leiden tot het idee dat georganiseerde 
criminaliteit iets is dat moet worden aangepakt door strategische spelers 
op hoog niveau. Georganiseerde criminaliteit is echter ook lokaal verankerd 
en heeft een lokale impact. Ook voor lokale preventiemedewerkers en 
politieagenten is een belangrijke rol weggelegd bij de preventie en bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit.  
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GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT, ZWARE 
CRIMINALITEIT, INTERNATIONALE CRIMINALITEIT

Georganiseerde criminaliteit is een sleutelbegrip in het strafrechtelijk beleid en de criminaliteitspreventie, 
maar het is niet altijd duidelijk wat precies onder georganiseerde criminaliteit moet worden verstaan. In de 
internationale arena bevatten veel belangrijke instellingen en documenten een of meer kwalificaties, die het 
woord "georganiseerd" ofwel nader verklaren ofwel beperken. Op mondiaal niveau is er het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad.1 Op EU-niveau nemen we al lang genoegen 
met de term "georganiseerde criminaliteit", zoals blijkt uit een actieplan ter bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit (1997),2 het kaderbesluit van de Raad inzake georganiseerde criminaliteit,3 en regelmatige door de 
lidstaten opgestelde verslagen over de situatie van de georganiseerde criminaliteit (sinds 1994), die in 2006 
zijn omgevormd tot Europols dreigingsevaluaties voor georganiseerde criminaliteit (Organised Crime Threat 
Assessments - OCTA).  

Ongeveer tien jaar geleden begon de EU ook kwalificaties toe te voegen, namelijk "ernstig" en "internationaal". 
In 2010 werd de EU-beleidscyclus voor de aanpak van georganiseerde en zware internationale criminaliteit 
goedgekeurd.4 Met ingang van 2013 zijn de OCTA's van Europol vervangen door dreigingsevaluaties voor 
zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessments - SOCTA).5 De Raad 
bevordert de "bestuurlijke aanpak ter preventie en bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit" en 
heeft daarvoor een netwerk opgericht.6 De Europese Commissie heeft onlangs haar strategie ter bestrijding van 
de georganiseerde criminaliteit bekendgemaakt, waarin de nadruk wordt gelegd op de "grensoverschrijdende 
en internationale dimensie van de georganiseerde criminaliteit", waarin wordt gesteld dat "georganiseerde 
criminaliteit een internationale onderneming is" en waarin sprake is van verschillende "ernstige misdrijven".7 
Al met al wordt georganiseerde criminaliteit vaak geassocieerd, of zelfs op één hoop gegooid, met zware 
criminaliteit en internationale criminaliteit. 

Maar wat is georganiseerde, zware en internationale criminaliteit? De term "georganiseerde criminaliteit" 
wordt soms als vaag en onproductief beschouwd.8 Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat 
georganiseerde criminaliteit zowel kan verwijzen naar wie, d.w.z. de criminele organisaties, als naar wat, d.w.z. 
de soorten criminaliteit en de modus operandi die kenmerkend zijn voor bepaalde misdaadverschijnselen.9 

Toch werd de verschuiving naar zware criminaliteit in het EU-beleid goed ontvangen. Zware criminaliteit wordt 
niet gedefinieerd in termen van de organisatie of de activiteit, maar in termen van de schade die door het misdrijf 
wordt veroorzaakt.10 De hamvraag wordt of een misdrijf ernstig genoeg is om op supranationaal niveau te 
worden aangepakt. In de woorden van Europol: "Zware criminaliteit heeft betrekking op criminele activiteiten die 
de moeite van het melden waard worden geacht, maar die niet voldoen aan de OCG-definitie (georganiseerde 
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criminele groep) uit het kaderbesluit van 2008. De facto betreft het ook lone actors of individuele acties".11 
Dit weerspiegelt het feit dat veel ernstige misdrijven worden gepleegd door niet-georganiseerde criminelen.12 
Seksueel misbruik van kinderen door een bekende van het slachtoffer is een voorbeeld van een misdrijf dat 
duidelijk ernstig is, maar niet noodzakelijkerwijs georganiseerd. Meer dan twintig vormen van zware criminaliteit, 
naast georganiseerde criminaliteit, vallen nu onder de bevoegdheid van Europol, telkens wanneer er sprake is 
van een internationaal aspect.13  

Internationale criminaliteit, tenslotte, is misschien minder eenvoudig dan het lijkt. Evenals georganiseerde 
criminaliteit kan het zowel betrekking hebben op de criminele activiteit als op de criminele groep. Er is sprake van 
internationale criminaliteit wanneer de criminele handeling zich uitstrekt over of gepaard gaat met handelingen 
in meer dan één land. Dat is het geval bij illegale handel in goederen of personen over de grenzen heen. Er is 
ook sprake van internationale criminaliteit wanneer een criminele groep bestaat uit leden uit meerdere landen. 
Hoewel sommige georganiseerde criminele groepen bestaan uit leden van dezelfde nationaliteit (binnenlands of 
buitenlands), werken sommige criminelen gewoonlijk samen met mensen van andere nationaliteiten. In de EU-
strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025) wordt onder internationale criminaliteit 
beide verschijnselen verstaan.14 

Michael Levi: “Georganiseerde criminaliteit kan van alles betekenen, van grote 
Italiaanse syndicaten met leden in strakke pakken of Siciliaanse boerenkleding tot 
drie zeer dreigend uitziende inbrekers met een glazenwassersbedrijf die hun rol 
differentiëren door de ene als uitkijk te laten fungeren, de andere als inbreker, en de 
derde als witwasser. Als een deel van wat ze doen het buitenland aangaat, worden 
het transnationale georganiseerde criminelen!”15 

Sommigen hebben kritiek geuit op de dubbelzinnigheid van de begrippen zoals georganiseerde criminaliteit 
en de wijze waarop deze het beleid beïnvloeden. Zij merkten op dat georganiseerde criminaliteit een strafbaar 
feit kan zijn waarvoor twee of meer personen samenwerken, zelfs al is het maar voor de gelegenheid.16 Het 
kaderbesluit van de Raad van 2008 bevatte inderdaad geen definitie van georganiseerde criminaliteit, maar in 
plaats daarvan een definitie van een georganiseerde criminele groep, die niets meer inhield dan de samenwerking 
van ten minste twee personen bij een criminele activiteit.17 Sommige critici betreuren het negatieve effect van de 
conceptuele vaagheid op het beleid inzake georganiseerde criminaliteit, en stellen dat het heeft geleid tot "een 
breed speelveld voor beleidsmakers en bedrijven om hun eigen agenda na te streven.”18

Cybercriminaliteit illustreert zeer goed hoe de terminologieën van georganiseerde, zware 
en internationale criminaliteit elkaar kruisen en niet eenduidig kunnen worden toegepast 
op bepaalde misdaadverschijnselen. Cybercriminaliteit loopt sterk uiteen wat betreft de 
schade die wordt aangericht en dus ook wat betreft de ernst ervan. Vergelijk bijvoorbeeld 
een malware-infectie, drugshandel via darknet en cyberaanvallen op kritieke infrastructuur. 
Cybercriminelen kunnen alleen opereren, deel uitmaken van een organisatie of hun 
diensten aanbieden aan georganiseerde criminele groepen.19 Het voorkomen en bestrijden 
van cybercriminaliteit is de verantwoordelijkheid van vele actoren, van gespecialiseerde 
internationale rechtshandhaving tot kleine bedrijven en particuliere internetgebruikers die 
hun apparatuur moeten beschermen.20 In zekere zin hebben internet en de beheersing van 
de internettechnologie door mensen zelfs de organisatie van criminaliteit veranderd: 
terwijl er van oudsher een zekere mate van structuur en organisatie nodig was om 
geraffineerde misdrijven te plegen, worden cybermisdrijven en cyberafhankelijke 
misdrijven steeds vaker gepleegd door kleine en zeer losse netwerken.21



EUCPN  I  Mythbuster  -  De bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit  I  4

INTERNATIONAAL GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 
- INTERNATIONAAL GEORGANISEERDE 

OPLOSSINGEN?

Internationale georganiseerde criminaliteit is niet iets waarmee lokale of zelfs nationale actoren alleen kunnen 
dealen. Er is een internationale, gecoördineerde inspanning nodig om internationale criminele operaties en 
organisaties met succes te verstoren en te voorkomen. Bij dergelijke internationale samenwerkingsverbanden 
is de uitwisseling van en de toegang tot informatie van cruciaal belang. In Europa staan systemen voor 
gegevensuitwisseling zoals het Schengeninformatiesysteem (SIS) en samenwerkingsplatforms zoals het 
Europees Multidisciplinair Platform tegen Criminaliteitsdreiging (EMPACT) centraal bij de bestrijding van zware 
en georganiseerde internationale criminaliteit.22 

Dat betekent echter niet dat er voor lokale actoren geen rol is weggelegd in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit. Er bestaat een zekere spanning tussen de door de EU-beleidscyclus vastgestelde prioriteiten 
inzake zware en georganiseerde criminaliteit enerzijds en de lokale prioriteiten anderzijds. Een gangbare 
veronderstelling is dat de georganiseerde criminaliteit internationaal is en het best kan worden aangepakt 
door nationale of internationale strategische spelers op hoog niveau, terwijl lokale spelers zich moeten richten 
op de lokale niet-georganiseerde criminaliteit.23 Vaak zonder feitelijke basis, beweren beleidsmakers al lang 
dat de georganiseerde criminaliteit een bijzondere aard heeft en steeds dreigender wordt, wat leidt tot de 
wijdverspreide opvatting dat "op dreigingen van uitzonderlijke criminaliteit moet worden gereageerd met 
uitzonderlijke maatregelen".24 Lokale actoren aarzelen op hun beurt soms om zich de strijd tegen de zware en 
georganiseerde criminaliteit eigen te maken.25 Er zijn echter verschillende redenen waarom deze misdrijven ook 
moeten worden aangepakt door lokale en regionale actoren, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de bestrijding ervan. Laten we eens kijken naar de twee belangrijkste redenen. 

REDEN 1: 

NIET ALLE ZWARE EN GEORGANISEERDE 
CRIMINALITEIT IS INTERNATIONAAL

Indien wij georganiseerde criminaliteit beschouwen als een doelbewuste criminele activiteit waarbij de 
samenwerking van meerdere daders vereist is, is niet alle georganiseerde criminaliteit noodzakelijkerwijs 
internationaal. Volgens de laatste SOCTA van Europol bestaat 65% van alle georganiseerde criminele groepen 
(OCG) uit leden met verschillende nationaliteiten, terwijl een derde bestaat uit leden met dezelfde nationaliteit.26 
Volgens hetzelfde rapport is meer dan 70% van de georganiseerde criminele groepen actief in meer dan drie 
landen27; met andere woorden, een goed kwart ervan is slechts in één of twee landen actief.  

Dit lijkt misschien niet veel, maar Europol richt zich natuurlijk in de eerste plaats op internationale criminaliteit. Het 
is niet moeilijk voorbeelden te bedenken van georganiseerde criminele groepen waarvan de activiteiten beperkt 
blijven tot één land of zelfs veel kleinere gebieden. Hierbij valt te denken aan straatbendes en jeugdbendes. 
Een belangrijke tendens in de EU is de versnippering van georganiseerde criminele groepen waardoor het 
aantal groepen toeneemt. Deze kleinere groepen nemen steeds meer de vorm aan van straatbendes, die een 
bepaald, relatief klein (sub)stedelijk gebied controleren en rekruteren onder de bevolking van dat gebied.28 
Natuurlijk hebben ze banden met internationale criminaliteit, maar hun profiel is in de eerste plaats lokaal. Zo 
zijn straatbendes vaak betrokken bij drugshandel en controleren ze de lokale drugsmarkten, maar andere 
georganiseerde criminele groepen zijn verantwoordelijk voor de grote drugsleveringen.29 Sommigen hebben 
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zelfs betoogd dat alle georganiseerde criminaliteit in wezen lokaal is, in die zin dat georganiseerde criminaliteit 
voortkomt uit lokale handelsbetrekkingen die afhankelijk zijn van gedeelde lokale belangen.30 Aandacht voor 
de lokale georganiseerde criminaliteit heeft het voordeel dat het de aandacht helpt verleggen van de jacht 
op ongrijpbare internationale actoren naar het voorkomen van lokale rekrutering en het beschermen van 
slachtoffers en buurten.31 

Verminderen van de impact van georganiseerde criminaliteit binnen lokale 
gemeenschappen

De overheersende handhavingsgerichte aanpak van de georganiseerde criminaliteit houdt het 
idee van internationale criminaliteit op hoog niveau in stand, omdat deze aanpak precies op dat 
soort criminaliteit is gericht. Bij een aanpak vanaf de basis, waarbij wordt uitgegaan van lokale 
schade, zal echter blijken dat georganiseerde criminaliteit vaak een uitgesproken lokaal karakter 
heeft. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft een team van zes onderzoekers precies dat gedaan in drie 
buurten in twee steden.32 Zij identificeerden in totaal vijftien georganiseerde criminele groepen en 
stedelijke straatbendes. Hierna kon aan de hand van een onderzoek met gemengde methoden in 
kaart worden gebracht wat de activiteiten van de groepen waren, hoe ze waren georganiseerd, 
welke rekruteringsmechanismen ze hanteerden en hoe dit alles zich verhield tot het beleid inzake 
misdaadbestrijding. 

De meeste leden van de groep waren geboren en getogen in de stad waar ze actief waren. De 
meesten van hen woonden in de gemeenschap waarin ze actief waren en hadden de neiging 
daar rond te hangen als een manier om controle uit te oefenen. Rekrutering, vaak via criminele 
uitbuiting, gebeurde meestal lokaal. Vrouwen en meisjes uitgebuit door groepen die zich 
bezighielden met seksuele uitbuiting werden lokaal gevonden, maar ook daarbuiten. Al met al 

waren de lokale fysieke en sociale omstandigheden belangrijke determinanten 
van lokale georganiseerde criminaliteit. 

De onderzoekers concludeerden dat dergelijke lokale problemen van 
georganiseerde criminaliteit een lokale reactie vereisen waarbij meerdere 
instanties betrokken zijn en die wordt aangestuurd door plaatselijke informatie. 

Het volledige onderzoeksrapport is hier beschikbaar: 
https://www.police-foundation.org.uk/publication/
reducing-impact-organised-crime-local-communities/ 

https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
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REDEN 2: 

ALLE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT HEEFT EEN 
LOKALE IMPACT EN IS AFHANKELIJK VAN LOKALE 

OMSTANDIGHEDEN

Alle georganiseerde misdaad, internationaal of niet, manifesteert zich uiteindelijk op lokaal niveau. Een 
synthetisch drugslab, bijvoorbeeld, bevindt zich op een bepaalde locatie, haalt stroom bij een bepaald bedrijf, 
dumpt zijn giftige afval op een specifieke plek en creëert risico's voor de gemeenschap (door chemicaliën 
of brand).33 Drugsmarkten zijn gebonden aan specifieke locaties, waarop ze ingrijpende gevolgen hebben: 
meer geweld, drugsmisbruik, angst voor criminaliteit en andere overlast zoals weggegooide naalden.34 Dus 
ook al vinden de afzonderlijke onderdelen van het proces (productie, handel, verkoop) in verschillende landen 
plaats, toch hebben ze elk een duidelijk lokaal effect. Evenzo kunnen de slachtoffers van een internationale 
mensenhandeloperatie in een lokale autowasstraat werken.35 Het kan ook voorkomen dat georganiseerde 
criminele groepen hun opbrengsten in verschillende landen witwassen, maar de kans is groot dat het geld is 
verdiend met in wezen lokale criminele activiteiten.36

De lokale dimensie van de georganiseerde criminaliteit reikt echter verder dan de onmiddellijke gevolgen van 
de criminele handelingen. Contact leggen met andere daders en een deal sluiten om samen te werken is van 
cruciaal belang voor de georganiseerde criminaliteit. Dit proces hangt af van de lokale context, zowel wat 
betreft de soorten plaatsen waar daders elkaar ontmoeten ('offender convergence settings'37) als wat betreft 
de sociale banden die daders helpen mededaders te ontmoeten en die mogelijkheden voor criminaliteit creëren 
(sociale gelegenheidsstructuur38). Ook andere aspecten van de lokale context bieden mogelijkheden voor 
georganiseerde criminaliteit of kunnen deze belemmeren: de juridische, economische, jurisprudentiële en zelfs 
geografische context waarbinnen criminele groepen actief zijn, bepalen hun toegang tot leveringen, hun kansen 
om illegale goederen en diensten met succes op de markt te brengen, hun mogelijkheden om winsten opnieuw 
te investeren, alsmede de waarschijnlijkheid dat ze met alles wegkomen. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat 
de drugsmarkten in de EU van land tot land, en zelfs binnen landen, aanzienlijk verschillen. De handel in en het 
gebruik van cannabishars (hasj) is het hoogst in Spanje, waar de Marokkaanse handelswaar de EU binnenkomt, 
en de verkoop van gesmokkelde sigaretten is over het algemeen hoger in gebieden met lagere inkomens.39 Ten 
slotte zijn OCG's "cultureel en cognitief verankerd in de plaatselijke cultuur",40 waarvan het waardesysteem de 
achtergrond vormt voor de intergenerationele overdracht van criminaliteit en rekrutering.41 

LOKALE ACTIE TEGEN ZWARE  
EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat lokale actoren een rol kunnen en moeten spelen in de strijd tegen 
zware en georganiseerde criminaliteit. Ze hebben er alle belang bij om hun georganiseerde criminaliteit te 
bestrijden, omdat ze te maken kunnen krijgen met een hoger aantal slachtoffers, toenemende rekrutering en 
ook met meer geweld en overlast in verband met georganiseerde criminaliteit, alsook met meer angst voor 
criminaliteit.  

Het centraliseren van de reacties op de georganiseerde criminaliteit op nationaal of zelfs internationaal niveau 
heeft geleid tot een betere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, maar het 
preventieve en beschermende effect van een dergelijke op rechtshandhaving gerichte benadering is beperkt. In 
het oog springende top-downstrategieën, zoals volg-het-geld-strategieën en arrestaties van leidende figuren, 
maken hun beloften niet waar, met als gevolg dat de illegale markten er grotendeels onaangetast door blijven 
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De Sofielund-aanpak

De Sofielund-aanpak is een uitstekend voorbeeld van een gemeenschapsinitiatief ter preventie van 
georganiseerde criminaliteit waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Het programma pakt de 
zware criminaliteit in de wijk Sofielund in Malmö aan, in de eerste plaats de open drugsmarkt, maar 
ook de andere problemen in het kielzog daarvan, zoals (vuurwapen)geweld en openbare overlast. 

De Sofielund-aanpak omvat een breed scala aan acties van lokale actoren en belanghebbenden, 
waaronder een plaatselijke voetbalclub, een huurdersvereniging, bedrijven, en lokale 
overheidsinstanties zoals de dienst stadsplanning en de stadspolitie. De samenwerking tussen de 
verschillende instanties krijgt gestalte in een netwerkvereniging naar het voorbeeld van de Business 
Improvement Districts (BID). Concrete acties omvatten een groot aantal situationele maatregelen, 
zoals meer patrouilles en CCTV-bewaking, naast een reeks sociale preventie-initiatieven die gericht 
zijn op de jongeren die door de georganiseerde criminelen worden geronseld of uitgebuit. 

Onderzoekers hebben de aanpak gevolgd en geëvalueerd. Ze stelden een duidelijke daling vast 
van zowel de criminaliteit als het gevoel van onveiligheid in het gebied. 

De Sofielund-aanpak won de Europese prijs voor criminaliteitspreventie 2019. 

Voor meer informatie over de Sofielund-aanpak,  
zie https://eucpn.org/document/sofielund-approach 

(of zich in ieder geval hebben aangepast).42 Lokale politie en lokale overheden zijn goed geplaatst om de lokale 
illegale markten en de schade die de georganiseerde criminaliteit aanricht, te beoordelen en in kaart te brengen, 
maar lokale informatie gaat vaak verloren in de "informatietsunami" die de internationale samenwerking en 
informatie-uitwisseling hebben teweeggebracht.43

Doeltreffende criminaliteitspreventie is afhankelijk van gedetailleerde analyses van criminaliteitsproblemen, van 
het soort dat alleen lokale actoren kunnen maken.44 Daarom moeten lokale ervaringen en lokale informatie een 
sleutelrol spelen bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.45 

Bovendien moeten de lokale overheden een actieve rol spelen bij de ontwrichting en preventie van de 
georganiseerde criminaliteit. Preventie op gemeenschapsniveau en ontwikkelingspreventie, die per definitie 
lokaal zijn, zijn belangrijke pijlers van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Ze helpen de rekrutering 
voor de georganiseerde criminaliteit te verminderen, de gemeenschappen weerbaarder te maken tegen 
schade en slachtofferschap en informatie te verstrekken voor een doeltreffend politieoptreden (bijvoorbeeld via 
meldpunten).46

Een van de actiemogelijkheden voor lokale actoren en nationale autoriteiten die niet aan rechtshandhaving doen, 
is de administratieve aanpak.47 Deze is gedefinieerd als "een manier om misbruik van de juridische infrastructuur 
te voorkomen en aan te pakken door samenwerking tussen verschillende instanties, door informatie te delen en 
maatregelen te nemen om belemmeringen op te werpen".48 Niet alleen wordt veel van de relevante informatie 
op lokaal niveau gegenereerd, maar de lokale autoriteiten moeten ook een sleutelrol spelen bij het nemen en 
coördineren van maatregelen. 

Lokale (en nationale) autoriteiten kunnen hun regelgevende bevoegdheden gebruiken om de georganiseerde 
criminaliteit te belemmeren. Dit kan op verschillende manieren. Een klassiek voorbeeld is de weigering van 

https://eucpn.org/document/sofielund-approach


een vergunning om een bedrijf te openen (een bar, een massagesalon, een restaurant) of alcohol te verkopen 
op een plaats die als dekmantel zou dienen voor een criminele operatie. Inspecties zoals arbeidsinspecties, 
voedselveiligheidsinspecties en brandveiligheidsinspecties zijn een ander instrument dat gebruikt kan worden om 
criminele activiteiten te verstoren.49 Georganiseerde criminaliteit is vaak afhankelijk van lokale omstandigheden 
en het is aan de lokale overheden om daar iets aan te doen.50 

Lokale overheden zijn ook goed geplaatst om acties tegen georganiseerde criminaliteit te coördineren. 
Maatregelen op gemeenschapsniveau vereisen bijdragen van verschillende lokale diensten (b.v. scholen, 
maatschappelijk werk, lokale politie), burgers en bedrijven. Gemeenschapspreventie is belangrijk omdat 
daardoor de rekrutering voor de georganiseerde criminaliteit kan worden verminderd.51 Het beheer van dergelijke 
samenwerkingsverbanden en de afstemming ervan op de administratieve maatregelen van verschillende 
instanties en op het optreden van de (nationale) politie en het openbaar ministerie zouden een taak kunnen 
zijn voor lokale overheden. Zij bevinden zich immers in het midden van dit alles en zijn doorgaans goed op de 
hoogte van de wijze waarop de georganiseerde criminaliteit zich in haar omgeving presenteert. Maar zelfs bij 
benaderingen die niet op lokaal niveau worden gecoördineerd, is lokale actie vaak een voorwaarde voor succes. 
Bij campagnes op EU-schaal, zoals die welke het EUCPN in het kader van EMPACT opzet, nemen nationale 
en lokale actoren een groot deel van de eigenlijke verspreiding van het campagnemateriaal voor hun rekening. 

CONCLUSIE

Georganiseerde criminaliteit wordt vaak verward met zware en internationale criminaliteit. De heersende 
opvatting van "internationale georganiseerde criminaliteit" heeft de georganiseerde criminaliteit naar het 
nationale of internationale niveau getild, waar ze het voorwerp wordt van een hoofdzakelijk op handhaving 
gericht beleid. Maar niet alle zware en georganiseerde criminaliteit is internationaal. Belangrijker is misschien 
nog dat alle georganiseerde criminaliteit een lokale impact heeft in termen van schade en rekrutering. De 
beste reactie op zware en georganiseerde criminaliteit is dan ook een geïntegreerde aanpak, waarbij zowel 
reactief politiewerk als preventie worden gecombineerd en waarbij internationale, nationale en lokale actoren 
hun rol spelen. Voor de lokale overheden is inderdaad een rol weggelegd in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit. Ze verkeren in een bevoorrechte positie om het op handhaving gebaseerde beleid aan te vullen met 
een preventieve en beschermende aanpak. Lokale overheden beschikken vaak over essentiële informatie over 
de problemen van de georganiseerde criminaliteit. Ze verkeren ook in een ideale positie om partnerschappen 
tussen verschillende instanties te beheren. Als zodanig hebben ze het potentieel om zowel de rekrutering als de 
zeer tastbare schadelijke gevolgen van georganiseerde criminaliteit in lokale gemeenschappen terug te dringen. 
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