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De tweedeling legaal-illegaal is ontoereikend om alle economische activiteit te beschrij-
ven. Het gebied dat zich als het ware tussen legaliteit en illegaliteit bevindt – tussen 
de formele economie en de criminele economie in – werd door antropoloog Keith 
Hart (1973) als ‘informele economie’ benoemd. De manifestatie van economische 
activiteiten op een continuüm van legaliteit, informaliteit tot illegaliteit is vandaag een 
maatschappelijke realiteit en dit in diverse sectoren.

Beleidsmakers hebben een moeilijke relatie met de informele economie aangezien er 
erg moeilijk vat op te krijgen is. Op politiek-beleidsmatig vlak is er echter wel aandacht 
voor informele economische activiteit. Denken we bijvoorbeeld aan de hoge prioriteit 
die momenteel – althans in België – wordt geschonken aan de strijd tegen sociale 
en fiscale fraude (bv. detacheringsfraude, schijnzelfstandigheid, zwartwerk). Diverse 
maatregelen zoals nieuwe wetgeving en bilaterale overeenkomsten, meer personeel voor 
inspectiediensten en het optimaliseren van de samenwerking tussen diensten werden 
zelfs in het regeerakkoord (Di Rupo 2011) opgenomen.

Deze inleiding heeft niet tot doel om dieper in te gaan op de definiëring van de begrippen 
formele, informele en illegale economie. Dit komt uitgebreid aan bod verderop in dit 
themanummer. We willen in deze inleiding wel een korte introductie geven over deze 
fenomenen en hun onderlinge relatie.

De term informele economie werd voor het eerst gebruikt in 1973 in een studie van Keith 
Hart naar stedelijke arbeidsmarkten in Ghana. Deze studie betekende het startschot voor 
de ontwikkeling van diverse studies en theorieën over de informele economie (Portes 
& Sassen-Koob, 1987). Ondanks meer dan vier decennia onderzoek, is er vandaag nog 
steeds onduidelijkheid over wat informele economie nu precies betekent (Vande Walle, 
2008). Het gebruik van diverse, vaak nauw gerelateerde termen maakt de verwarring nog 
groter. Kazemier (2003) schat dat in de literatuur maar liefst 44 termen worden gebruikt 
om informele economie te omschrijven. Enkele voorbeelden hiervan zijn ondergrondse 
economie, niet-geregistreerde economie, secundaire economie, niet-geobserveerde 
economie, verborgen economie, parallelle economie en huishoudeconomie. Voor 
wetenschappelijk onderzoek is deze terminologische en conceptuele pluriformiteit op 
zich geen hinderpaal, zolang de gehanteerde begrippen duidelijk worden omschreven. 
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Met het oog op het maken van vergelijkbare schattingen omtrent de omvang van de 
informele economie, is een eenduidige begripsafbakening en -hantering echter wel 
vereist. In 1993 werd daarom beslist drie kernbegrippen te gebruiken voor de berekening 
van de nationale rekeningen: ondergrondse economie, illegale economie en informele 
economie (Kazemier, 2003).1

Omtrent de informele economie en haar relatie met de formele economie zijn drie 
grote theorieën ontwikkeld: de dualistische, de structuralistische en de legalistische of 
neoliberale theorie (Chen, 2004; Williams, Nadin & Rodgers, 2012). De eerste theorie, 
die vooral in de twintigste eeuw aanhang kende (Williams et al., 2012), beschouwt 
de informele economie als een kleinschalige activiteit, uitgevoerd door personen op 
zoek naar een inkomen in tijden van armoede en crisis. Volgens deze theorie wordt 
de omvang en het belang van informele economie steeds kleiner en wordt het reste-
rend bestaan van informele tewerkstelling verklaard vanuit een gebrek aan formele 
tewerkstellingsmogelijkheden, een lage graad van economische groei en/of een hoge 
graad van bevolkingstoename. In deze theorie wordt geen verband of relatie erkend 
tussen de formele en de informele economie (Chen, 2004). De structuralistische theorie 
daarentegen erkent deze relatie wel en stelt dat de informele economie het logische 
gevolg is van de kapitalistische ontwikkelingen (Williams et al., 2012). In deze visie wordt 
de informele sector nog steeds als ondergeschikt aan de formele beschouwd (Chen, 
2004). Bij gebrek aan formele tewerkstelling, moeten personen volgens deze theorie 
terugvallen op informeel werk om het hoofd boven water te houden (Williams et al., 
2012). De derde theorie stelt dat informele tewerkstelling een weloverwogen beslissing 
is van personen met de bedoeling tijd, kosten en inspanningen die formele registratie 
met zich meebrengen, te omzeilen (Chen, 2004). In dit opzicht vormen de lasten en 
vereisten gekoppeld aan formele tewerkstelling omwille van een overregulering dus de 
voornaamste stimulansen om informeel te werken (Williams et al., 2012).

Empirisch onderzoek heeft gepoogd om te begrijpen hoe mensen (ambachtslieden, 
zwartwerkers, schoenenpoetsers, afvalophalers, straatverkopers, etc.) in hun eigen 
bestaansmiddelen kunnen voorzien – en soms zelfs erg succesvol kunnen zijn – terwijl 
ze zich volledig buiten de formele economie bevinden (Portes, Castells & Benton, 1989). 
Hoewel in de dualistische theorie een onderscheid wordt gemaakt tussen formele 
en informele economie, toont zowel theoretisch (Castells & Portes, 1989) als recent 
empirisch onderzoek (Boels, 2013a; 2013b; 2014) een verband aan tussen de formele 
en informele economie. Daarenboven wordt ook de onderlinge relatie met de illegale 
of criminele economie erkend. Diverse bijdragen in dit themanummer gaan hier ook 
verder op in.

Het fenomeen van de informele economie is ‘tegelijkertijd ongelofelijk eenvoudig en 
buitengewoon complex, nagenoeg onbeduidend in zijn dagelijkse realiteit maar wel 
in staat om het economisch en politieke bestaan te ondermijnen’ (Portes & Haller, 
2005, p. 43, eigen vertaling). In dit themanummer is het de bedoeling om inzicht te 
verschaffen in bovenvermelde continuüm van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. Aan 
de hand van zowel theoretische, empirische als praktijkgerichte bijdragen bestuderen 
we de fenomenen informele en illegale economie. We gaan ook na waar deze verschil-
lende economische activiteiten mogelijk raakvlakken hebben met (georganiseerde) 

1 In de bijdrage van Pacolet en De Wispelaere wordt hier dieper op ingegaan.
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criminaliteit. Bovendien bekijken we op welke manieren verschillende actoren in de 
veiligheidsketen in aanraking komen met informele en illegale economische activiteiten 
en hoe ze ermee omgaan in hun werking. Verder hebben we ook aandacht voor de rol die 
is weggelegd voor andere maatschappelijke actoren dan de klassieke veiligheidsactoren 
in de aanpak van deze fenomenen. In dit themanummer willen we illustreren dat 
waar het op theoretisch vlak al uitdagend is een helder onderscheid te maken tussen 
de formele, informele en illegale economie, dit in de praktijk nog veel moeilijker is 
omdat de diverse vormen van economische activiteit op een dunne grens tussen illegaal, 
crimineel, informeel en legaal te vinden zijn.

  Bijdragen in dit Cahier

De bijdragen in dit Cahier worden gegroepeerd in vijf thema’s: (1) meten en weten, 
(2) de informele en illegale economie aan de basis van de samenleving, (3) handel in 
afval en tweedehandsgoederen, (4) illegale arbeid en mensenhandel en (5) financiële 
stromen. We overlopen even de verschillende onderdelen en de bijdragen die daarin 
een plaats vinden.

Meten en weten

Het eerste thema bestaat uit twee theoretische bijdragen. In de eerste bijdrage, van de 
hand van professor emeritus aan de Universiteit Gent Paul Ponsaers, worden een aantal 
centrale noties die in het Cahier aan bod komen nader toegelicht en op elkaar betrokken. 
In de eerste plaats wordt ingegaan op de verschillen en gelijkenissen tussen de formele 
en informele economie. Verder wordt ingegaan op de verhouding tussen beide sectoren 
enerzijds en criminaliteit anderzijds. In de tweede plaats wordt ingegaan op de vraag of 
de formele economie al dan niet te maken heeft met illegale handelingen en activiteiten 
en welke verklaringstheorieën hiervoor worden aangehaald in de literatuur. In essentie 
gaat het hier om een beschrijving van datgene dat doorgaans begrepen wordt onder de 
notie organisatiecriminaliteit, of de criminaliteit gepleegd in de context van het bedrijfs-
leven. In de derde plaats wordt nader beschreven in welke mate de informele economie 
al dan niet geconfronteerd wordt met criminaliteit en wat we hierover kunnen leren 
uit de beschikbare literatuur. In de conclusie worden de meest pregnante kenmerken 
van de beschreven concepten naast elkaar gezet en vergeleken. Het zal blijken dat 
ogenschijnlijk erg gelijkende concepten tot volkomen andere gezichtshoeken kunnen 
leiden en essentieel andere fenomenen kunnen benadrukken.

Na deze algemene inleidende bijdrage analyseren Jozef Pacolet, professor aan de 
Katholieke Universiteit Leuven (Hiva), en Frederic De Wispelaere, senior onderzoeker 
aan de Katholieke Universiteit Leuven (Hiva), de informele economie. Het meten van 
de omvang van deze activiteiten krijgt in deze bijdrage een centrale plaats toebedeeld. 
Het ‘dark figure’ omtrent de omvang van fraude is immers ook voor economen een 
steeds terugkerende vraag. Zowel over de afbakening van de informele en de illegale 
economie als over de methodologie om het te meten bestaat reeds decennia discus-
sie in de internationale literatuur. Hierdoor bestaan er uiteenlopende ramingen over 
de omvang ervan. Deze bijdrage gaat in op deze discussie en stelt voor gebruik te 
maken van een ‘bottom-up’ benadering. Maar ook de (soms genuanceerde) negatieve 
economische impact op de formele economie, waaronder de verzorgingsstaat, dient 
nagegaan te worden. De omvang en de effecten ervan kunnen de strijd tegen fraude 
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ondersteunen, net zoals de strijd tegen fraude zal aanzetten tot een betere identificatie 
en kwantificering. Het ‘momentum’ om de strijd tegen sociale en fiscale fraude te 
versterken zou volgens de auteurs ook het meten ervan ten goede moeten komen. Het 
meten van de omvang op microniveau zou tegelijk een positieve impact moeten creëren 
op de controlefunctie van de politiediensten. Controles zouden met name efficiënter 
en gerichter kunnen plaatsvinden.

Informele en illegale economie aan de basis van de samenleving

Een eerste bijdrage van de hand van Masja Van Meeteren, postdoctoraal onderzoeker en 
docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat in op de betrokkenheid van illegale 
migranten bij informele arbeid aan de hand van de belangrijkste wetenschappelijke 
discussies die over dit thema worden gevoerd. Met behulp van eigen empirisch onder-
zoek in België en Nederland worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd die 
inzicht geven in deze discussies en die een verklaring bieden voor patronen die dikwijls 
in onderzoek worden gevonden. Een typologie van aspiraties van illegale migranten 
wordt gepresenteerd waarmee nader wordt ingegaan op vragen als hoe verklaard kan 
worden waarom sommige illegale migranten wel betrokken zijn bij informele arbeid 
en andere niet, hoe de patronen die bestaan in het type arbeid dat illegale migranten 
verrichten, verklaard kunnen worden en hoe de uitbuiting die ze hierbij al dan niet 
ervaren kan worden begrepen. Tot slot wordt ingegaan op duidelijke verschillen tussen 
België en Nederland en worden enkele recente veranderingen in de complexe relatie 
tussen informele arbeid en illegale migratie geschetst.

Vervolgens spitsen Dominique Boels, doctoraatsstudente aan de Universiteit Gent, 
en Noel Klima, postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent, zich op één 
welbepaalde markt toe, met name de straatverkoop van illegale sigaretten. De dis-
tributie van illegale sigaretten is een essentieel onderdeel van de illegale handel in 
deze producten. Desalniettemin is er op internationaal vlak amper en op nationaal 
vlak geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden naar de straatverkoop als mogelijk 
distributiekanaal van niet-legale sigaretten. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs 
op basis van een casestudie (buurt in Brussel) de organisatie van de straatverkoop (wie 
zijn de verkopers?, wat zijn hun redenen om deze vorm van handel drijven? en wat 
is de afkomst van de sigaretten?) en de relatie van deze activiteit tot georganiseerde 
criminaliteit. Op basis van observaties, interviews en statistieken van douane en de 
tabaksindustrie besluiten ze voorzichtig dat er op het niveau van de straatverkoop geen 
criminele organisaties aanwezig zijn, doch dat er wel sprake is van georganiseerde 
criminaliteit zoals omschreven in de functionele benadering en netwerkbenadering 
van georganiseerde criminaliteit. Desondanks blijkt straatverkoop van illegale sigaret-
ten geen prioritair fenomeen voor de overheid.

Shir Nabi, promovendus aan de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam, gaat in op een fenomeen dat, met de groeiende internationalisering, steeds 
belangrijker lijkt te worden: het ‘verborgen’ fenomeen hawala-bankieren. Zijn artikel 
verschaft inzicht in deze vorm van bankieren binnen de Afghaanse gemeenschap. 
Afghaans-Nederlandse hawala-bankiers blijken ondernemingen als dekmantel voor 
het praktiseren van hawala te gebruiken. Hierdoor omzeilen zij de regels die voor 
geldwisselkantoren gelden en blijven zij buiten het gezichtsveld van de overheid. Deze 
werkwijze geeft hawala-bankiers met misdadige doeleinden de mogelijkheid tot het 
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witwassen van crimineel geld. In tegenstelling tot de veronderstelling dat sterke sociale 
relaties de basis vormen voor vertrouwen, komt in deze studie naar voren dat hawala-
bankiers vaak betrekkelijk oppervlakkige contacten met elkaar onderhouden en in zee 
gaan met personen buiten hun sociale relaties. In deze bijdrage wordt verder aangetoond 
dat het hawala-systeem niet immuun is tegen crimineel misbruik. De auteur toont aan 
dat het landschap van de (Afghaanse) hawala-bankiers aan het veranderen is. Kleine 
hawala-netwerken maken plaats voor de grote netwerken die door sleutelbankiers 
worden beheerd. Daarom is er een nieuwe aanpakstrategie nodig.

Ten slotte als laatste bijdrage binnen dit thema belichten Maite Verhoeven, onder-
zoeker WODC (Nederland), Barbra van Gestel, onderzoeker WODC (Nederland), en 
Edward Kleemans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in hun bijdrage de 
informele aspecten van de gelegaliseerde raamprostitutie in Nederland. Prostitutie in 
Nederland is gelegaliseerd en voor de exploitatie van raamprostitutie is een vergunning 
nodig. De auteurs richten zich in hun bijdrage op de vraag in hoeverre er binnen de 
gelegaliseerde raamprostitutie in Amsterdam informele activiteiten plaatsvinden. De 
bevindingen zijn gebaseerd op een analyse van politiedossiers van twaalf opsporings-
onderzoeken naar mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie. Daarnaast is 
veldwerk verricht bij twee opsporingsteams. Aan de hand van het empirische materiaal 
wordt beschreven in hoeverre binnen de gereguleerde raamprostitutie verschillende 
informele activiteiten plaatsvinden. Aan de orde komt het bestaan van verschillende 
‘ancillary industries’, ofwel nevenactiviteiten die de prostitutie ondersteunen op 
de volgende terreinen: kamerverhuur en horeca; boekhouding en administratie; 
beveiliging; en vervoer. Hierbinnen vinden verschillende informele activiteiten plaats 
die worden uitgevoerd door kamerverhuurders, boekhouders, pooiers, bodyguards, 
snorders en loopjongens.

Handel in afval en tweedehandsgoederen

Lieselot Bisschop, postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent, focust in haar 
bijdrage op de handel in elektronisch afval. Meer in het bijzonder ligt de focus op de 
handel tussen België en Ghana. Deze bijdrage bouwt verder op de bevindingen van 
een onderzoek over de handhaving en preventie van transnationale milieucriminaliteit. 
Aan de hand van fictieve maar realistische situatieschetsen worden diverse facetten 
van de dagelijkse wereldwijde handel in elektronisch afval en tweedehandsgoederen 
geïllustreerd. De bijdrage beoogt te antwoorden op de vraag of de handel in elektronisch 
afval doorheen de stroom van oorsprong over transit naar bestemming als legaal dan wel 
illegaal kan worden gezien. Aan de hand van een casestudie wordt geïllustreerd hoe dit 
zich op een dunne grens tussen beide bevindt. Een veelheid aan individuen, bedrijven 
en overheden geeft deze handelsstromen immers mee vorm. Deze bijdrage is gebaseerd 
op een kwalitatief multi-methodisch onderzoeksdesign dat documentenanalyse met 
interviews en veldbezoeken combineert.

De bijdrage van Joost van Onna, adviseur en onderzoeker Functioneel parket (Neder-
land) en promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gaat empirisch na hoe 
informeel ondernemerschap vorm krijg in een autowijk in Ghana en legt de link naar 
de import, handel en verkoop van nieuwe producten (accu’s, motorolie) maar vooral 
tweede-, derde-, vierde- of vijfdehands auto-onderdelen uit Europa en Azië. In deze 
bijdrage wordt verslag gedaan van actieonderzoek naar een criminologisch vraagstuk, 
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de groepsdynamiek van een informele economie, door een auto te bouwen in de groot-
ste autowijk ter wereld, Suame Magazine (Kumasi, Ghana). Sociaal-psychologische 
concepten worden gebruikt als ‘attenderende begrippen’ om de groepsdynamiek te 
beschrijven. Het doel van deze bijdrage is uit te leggen hoe het bouwen van de auto 
als vorm van actieonderzoek in de praktijk functioneert en tot welke inzichten dit 
experiment heeft geleid voor onderzoek naar informele economieën en voor het 
gebruik van actieonderzoek in de criminologie. Groepsdynamiek blijkt immers een 
relevant kader te bieden voor de bestudering van informele economieën. Verder blijkt 
actieonderzoek als onderzoeksmethode een waardevolle aanvulling voor criminolo-
gisch onderzoek. In de discussie wordt ingegaan op de relevantie van het onderzoek 
voor de bestudering van informele economieën en de wijze waarop actieonderzoek 
een aanvulling kan zijn voor criminologisch onderzoek.

De volgende twee bijdragen gaan in op de regulering van de handel in afval en 
tweedehandsgoederen. Karin van Wingerde, universitair docent criminologie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt verslag uit van een empirisch onderzoek naar 
afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche. Daarin gaat ze na 
of de vooronderstelling klopt dat alleen van strenge controles en zware sancties een 
voldoende afschrikwekkende en preventieve werking uitgaat om toekomstige mis-
standen te voorkomen. Na ieder incident klinkt immers de vraag om strengere regels, 
intensievere controles en afschrikwekkender sancties voor ondernemingen, instellingen 
en hun bestuurders. In deze bijdrage wordt nagegaan of het allemaal zo werkt. De 
volgende vragen staan daarbij centraal: Voorkomt de dreiging van juridische sancties 
dat ondernemingen regels overtreden? Schrikken sancties af? Doen strengere sancties 
dat meer dan minder zware sancties? Het beantwoorden van deze vragen gebeurt op 
basis van een uitgebreid empirisch onderzoek onder veertig bedrijven uit een branche 
die vanuit het oogpunt van toezicht en handhaving altijd erg gevoelig is geweest voor 
illegale activiteiten, namelijk de Nederlandse afvalbranche.

In de laatste bijdrage binnen dit thema brengen Henk Ruessink, coördinator inter-
nationale samenwerking bij de Inspectie Leefomgeving en transport (Nederland), en 
Jeannine Pensaert, coördinator controle doorvoer van afvalstoffen en senior attaché 
bij de Federale Leefmilieu Inspectie (België), een praktijkgerichte analyse van het 
toezicht, de handhaving en de opsporing van illegale internationale afvaltransporten. 
Internationale verdragen en daarop gebaseerde regelgeving stellen immers regels 
aan de internationale overbrenging van afvalstoffen, omdat onzorgvuldigheid bij 
het beheer van afvalstoffen kan leiden tot grote maatschappelijke schade. Zolang 
deze regels gerespecteerd worden, biedt de internationale handel aan bedrijven en 
individuen een legale bron van inkomsten. De handel in afvalstoffen is immers een 
reguliere economische activiteit die gestuurd wordt door de wetten van vraag en 
aanbod. Wanneer de regels niet nageleefd worden is sprake van illegale overbrenging 
van afvalstoffen. In de ingewikkelde keten van handelingen met afvalstoffen, bestaan 
er voor de betrokken actoren diverse mogelijkheden om de regels te ontduiken en daar-
door (financieel) voordeel te behalen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en schade 
voor gezondheid en milieu. In deze bijdrage wordt toegelicht waar de uitdagingen en 
de opportuniteiten liggen om via toezicht/controle, handhaving en opsporing effectief 
tegen de illegale handel en betrokken actoren op te treden. Samenwerking tussen 
betrokken diensten op nationaal en internationaal niveau is hierbij een belangrijke 
factor.
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Illegale arbeid en mensenhandel

Dit thema omvat een praktijkbijdrage geschreven door Guy De Rocker, sociaal inspecteur 
bij het Toezicht op de Sociale Wetten (België). De auteur spitst zich toe op informele 
en illegale arbeid in de Haspengouwse fruitteelt. De Haspengouwse fruitteeltsector 
ligt geografisch gezien verspreid over 3 provincies: Limburg, Vlaams-Brabant en Luik 
(Hesbaye). De auteur beperkt zich in dit artikel tot de provincie Limburg. Eerst maakt 
hij een scan van deze regio op geografisch en socio-economisch vlak. Daarna gaat hij 
dieper in op de werking van de verschillende controlediensten en hoe zij hun focus 
gezamenlijk op de fruitsector richtten. Door de jaren heen evolueerde de fruitsector, 
het beleid en de aanpak van de wantoestanden; de historie hiervan wordt bondig en 
gestructureerd beschreven. Specifieke aandacht wordt geschonken aan de evolutie van 
informele en illegale arbeid aan de hand van resultaten van controles in de sector. In een 
laatste deel maakt de auteur een sterkte-zwakte analyse en kijkt hij naar de toekomst.

Financiële stromen

Het thema financiële stromen omvat een bijdrage van Melvin Soudijn, senior onderzoe-
ker nationale politie landelijke eenheid (Nederland), die ingaat op illegale geldverplaat-
singen vanuit Nederland naar Colombia. De auteur analyseert administratieve gegevens 
die in zes opsporingsonderzoeken naar Colombiaanse geldkoeriers zijn gevonden. Deze 
gegevens zijn door de verdachten zelf vastgelegd en bieden daarmee een unieke inkijk 
in hun bedrijfsvoering. Maar wat is die bedrijfsvoering? Geld blijkt tegen commissie 
op structurele wijze clandestien naar Zuid-Amerika te worden verplaatst. Het geld dat 
wordt gesmokkeld is vrijwel zeker uit misdrijf afkomstig, of om preciezer te zijn, uit 
de groothandel in cocaïne. Daar zijn de grote geldbedragen, de incidentele notering 
van kiloprijzen en enkele relaties met verdachten uit de cocaïnehandel indicaties toe. 
Mogelijk gaat het verplaatsen van geld naar Colombia om een vorm van ondergronds 
bankieren. Een algemene beschouwing over ondergronds bankieren zelf laat zien dat 
er overeenkomsten maar ook verschillen zijn te signaleren.

Bob Hoogenboom, Hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, en Marcel 
Pheijffer, Hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, wijzen erop dat de pro-
blematiek die hier aan de orde is behoort tot de witteboordencriminaliteit, een veld van 
de criminologie dat, ruim zeventig jaar na de introductie ervan door Sutherland, nog 
steeds wordt gekenmerkt door een definitiestrijd. Er is relatief weinig empirisch onder-
zoek beschikbaar. Zij stellen dat de rijke casuïstiek ‘schreeuwt’ om een verdergaande 
theoretisch-wetenschappelijke analyse die het opstellen van een onderzoeksagenda op 
het terrein van de witteboordencriminaliteit vereist.

Frederik Jansen, commissaris van politie (Nederland) en Inge Gorissen, Adviseur beleid 
en onderzoek bij adviesbureau VDMMP (Nederland), stellen dat fraude, witwassen 
en het bezit van crimineel vermogen een forse maatschappelijke impact hebben. De 
afgelopen drie decennia is er in Nederland veel geïnvesteerd in financieel rechercheren, 
de aanpak van financieel-economische criminaliteit en het afpakken van crimineel 
vermogen. In de periode 2008-2011 is er een nieuwe impuls gegeven middels het 
‘versterkingsprogramma’ FinEC. Dit programma, dat vooral investeert in personele 
capaciteit en opleidingen, is succesvol geweest. De auteurs wijzen erop dat het van 
belang is de druk op de ketel te houden: de politie is er nog niet.
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Dick De Waard, voorzitter vakgroep accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
gaat in op accountancy, een belangrijke maatschappelijke functie waar het gaat om de 
integriteit van het maatschappelijke financiële systeem. Daarbij is, onder meer bij het 
opstellen van jaarrekeningen, aandacht voor fraude. Hij gaat in op de problemen die 
de accountant ervaart bij het vaststellen van fraude in de financiële administratie van 
bedrijven. De accountant slaagt er niet altijd te beantwoorden aan de maatschappelijke 
verwachtingen die op dit punt leven, zoals ook in recente discussies en affaires weer 
naar voren is gekomen. Hij stelt dat nadere regelgeving en toezicht noodzakelijk zijn.

Als voorlaatste bijdrage, buiten de thematiek van dit Cahier, wordt de bijdrage ‘Wat is er 
nu tot stand gekomen van COP op de Belgische werkvloer? Een casus uit de politiezone AMOW, 
Pars pro toto van Kurt Tirez, Korpschef zone politiezone Asse/Merchtem/Opwijk/
Wemmel (AMOW), gepubliceerd. Deze tekst werd aangekondigd in het editoriaal van 
Cahier 26 ‘Schaalveranderingen’ maar werd verkeerdelijk niet in Cahier 26 opgenomen. 
De bijdrage wordt nu achteraan in dit Cahier alsnog gepubliceerd. In zijn bijdrage 
schetst hij de internationale checklist van tien criteria waar community oriented policing 
voor staat van Trojanowicz en Bucquroux (1988) aan de praktijk van zijn politiezone. 
Na een algemene beschrijving van de politiezone, wordt op elk van deze criteria dieper 
ingegaan en beschreven of de zone voor dat betreffende criterium de community 
oriented policing strategie al dan niet in praktijk bracht. Besluitend kan gesteld worden 
dat AMOW community oriented policing wel als leidraad hanteert, maar dat er nog 
werk op de plank ligt. Valkuilen en moeilijkheden voor implementatie komen aan bod 
in een afzonderlijke paragraaf. Als bijlage wordt de originele checklist toegevoegd, 
zodat ook andere politiezones deze oefening voor hun eigen korps kunnen overdoen.

Ten slotte sluit een boekbespreking van de hand van Stefaan Pleysier, docent jeugdcri-
minologie Faculteit Rechtsgeleerdheid universiteit Leuven, getiteld ‘GAS als sluitstuk’, 
‘GAS als hefboom’ dit Cahier af. Het gaat om een boekbespreking van het doctoraat van 
Devroe, E. (2012), ‘A swelling culture of control? De genese en toepassing van de wet op de 
gemeentelijke administratieve sancties’ (Maklu, 2012).
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