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Samenvatting

De beveiligingsindustrie is in de afgelopen jaren in toenemende mate
onderwerp van discussie. Het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein
staat (inter)nationaal echter nog in de kinderschoenen. Veel vragen die
de discussie dan ook opwerpt, blijven onbeantwoord.

In 1986 is in de literatuurstudie "De Privatisering van de politiefunc-
tie", verricht in opdracht van het Ministerie. van Binnenlandse Zaken,
een inventarisatie gemaakt van het onderzoek dat in binnen- en buiten-
land is uitgevoerd. Twee conclusies uit deze literatuurstudie staan in
deze vervolgstudie centraal. De eerste conclusie was dat de beveili-
gingsindustrie ten onrechte uitsluitend wordt gezien als een.bedrijfstak
die zich bezighoudt met bewaking en surveillance: vormen van particu-
liere recherche zouden genegeerd worden of gemarginaliseerd. De twee-
de conclusie was dat er binnen de beveiligingsindustrie vormen van
"particuliere rechtspraak" bestaan: een deel van de geconstateerde cri-
minaliteit zou in eigen beheer worden afgedaan en niet worden gevolgd
door een aangifte. De Directie Politie van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken besloot een vervolgonderzoek in te stellen dat zich zou
moeten richten op deze twee conclusies. Door de integratie van de on-
derzoekafdeling van de Directie Politie van Binnenlandse Zaken in het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het
Ministerie van Justitie is het onderzoek vanaf 1 april 1987 voortgezet
onder de vlag van het WODC.

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op de twee in de literatuur uit-
gewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en de Eco-
nomische Theorie.

De Junior-Partner Theorie stelt dat de veiligheidsindustrie, doordat
deze slechts preventieve taken vervult (bewaking, surveillance enz.),
complementair is aan de politiezorg van de overheid. Aanhangers van
deze theorie zien geen principiële verschillen tussen de functie van de
particuliere en publieke sector waar het gaat om criminaliteitsbestrij-
ding.

De Economische Theorie ontkent deze complementariteit voor een deel
door te stellen dat er binnen de veiligheidsindustrie recherche-onder-
zoeken worden verricht die gekoppeld zijn aan Private Justice. Hieron-
der wordt verstaan dat een aantal geconstateerde criminele handelingen
niet wordt doorgegeven aan de justitie, maar leidt tot een interne con-
flictoplossing. Door middel van een alternatief sanctie-apparaat (waaron-
der restitutie van gestolen bedragen, overplaatsing binnen het bedrijf,
afwijzen en/of aanpassen van een verzekeringsclaim) krijgt de conflict-
beslechting gestalte. Private Justice wordt in een aantal gevallen ver-
kozen boven het doen van aangifte, omdat Private Justice tegemoet
komt aan de primaire functie van de particuliere sector het voorkomen
en/of beperken van verliezen. Aanhangers van deze theorie stellen dat
deze functie wezenlijk verschilt van de criminaliteitsbestrijdingsfunctie
van de overheid. Criminaliteit wordt door de veiligheidsindustrie eerst
dan als zodanig gepercipieerd als bepaalde handelingen tot verliezen
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leiden.
Deze twee theorieën vormen het uitgangspunt van dit onderzoek, dat

is gebaseerd op een zestigtal interviews met sleutelpersonen uit de par-
ticuliere recherchewereld en de reguliere politie aangevuld met litera-
tuur over dit onderwerp. De interviews zijn gehouden in de eerste zes
maanden van 1987. Doel van het onderzoek is nader gegevens de ver-
krijgen over de particuliere recherche.

In de hoofdstukken 2 t/m 6 wordt een aantal sectoren besproken
waarbinnen zich ontwikkelingen hebben voortgedaan op het terrein van
de particuliere recherche.

Vanaf 1980 wordt binnen drie van de grootste verzekeringsmaatschap-
pijen begonnen met het opzetten van fraude-afdelingen. De onderzoeken
richten zich op (mogelijke) verzekeringsfraude. Twee andere vormen van
onderzoek, preventieve onderzoeken bij de acceptatie van verzekeringen
en onderzoeken naar interne fraude (eigen personeel), komen incidenteel
voor. Vrijwel alle achtergrondonderzoekers zijn gewezen politiemensen.
In totaal zijn er 22 achtergrondonderzoekers werkzaam. Zes expertise-
bureaus, die de hoogte vaststellen van verzekeringsschaden, trekken
vanaf het midden van de jaren zeventig ex-politiemensen aan voor het
doen van onderzoeken.-naar de toedracht van bepaalde schaden. Vanaf
1984 zet dit proces zich versneld voort. Naast (mogelijke) verzekerings-
fraude verrichten enkele expertisebureaus ook recherche-onderzoeken
voor particulieren en het bedrijfsleven (interne fraude). In totaal zijn
er 29 achtergrondonderzoekers werkzaam.

Bedrijfsbeveiligingsdiensten, die met name een externe bewakingsfunc-
tie hebben, kennen binnen hun organisatie ook de functie van bedrijfs-
rechercheur. Men schat dat er een kleine 100 bedrijfsrechercheurs in de
diverse produktiebedrijven werkzaam zijn. Zij verrichten preventieve
onderzoeken (antecedenten) van (potentiële) werknemers en interne
fraude-onderzoeken (eigen personeel). Een aparte positie nemen de be-
drijfsbeveiligingsdiensten van de banken in. Sinds het midden van de ja-
ren zeventig trekken zij gewezen politiemensen aan. Deze onderzoeken
chequefraude. Met name in het begin van de jaren tachtig neemt het
aantal onderzoekers toe. Er zijn er nu naar schatting 30 werkzaam bij
de diverse banken.

Een eerste generatie recherchebureaus (±20) die bestaat uit eenmans-
zaken en enkele grotere bureaus, wordt vanaf 1980 aangevuld met een
tweede generatie recherchebureaus (6). De eerste generatie, voorname-
lijk bestaande uit onderzoekers die geen politie-achtergrond hebben,
verricht onderzoeken voor particulieren en in toenemende mate voor het
bedrijfsleven (interne fraude). De tweede generatie, louter bestaande uit
gewezen politiemensen, doet onderzoeken voor het bedrijfsleven (interne
fraude) en voor de verzekeraars (verzekeringsfraude). De in het onder-
zoek benaderde bureaus van de eerste en tweede generatie hebben sa-
men 76 man in dienst (alleen de in het onderzoek benaderde bureaus).
Er bestaat, met uitzondering uiteraard van de inzet van dwangmiddelen,
geen principieel verschil tussen de particuliere en publieke sector wat
betreft werkwijze (verhoor, observatie, handschriftanalyse, buurtonder-
zoek, sporenonderzoek enz.).

In hoofdstuk T wordt een vergelijking getrokken tussen de particuliere
en de reguliere recherche. Met name wordt ingegaan op die onderwer-
pen die de efficiency van de particuliere recherche (kunnen) beïnvloe-
den. De particuliere recherche kan in vergelijking met de reguliere
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recherche in een aantal gevallen met een grotere mate van efficiency
opereren, doordat de financiële armslag groter is, de opslag en analyse
van informatie centraler is (bijvoorbeeld het Centraal Informatiesysteem
Schade en de Stichting Bevordering Chequeverkeer, voor respectievelijk
verzekeringsfraude en chequefraude), en men in de particuliere sector
niet gebonden is aan de geografische beperkingen van het politiebestel.
Met name door de laatste twee punten ontstaat (soms) sneller zicht op
de verplaatsing of organisatiegraad van criminaliteit. Voorts kan de par-
ticuliere recherche, doordat zij niet gebonden is aan de regels van
strafvordering, andere methoden hanteren (undercover activiteiten, uit-
lokking, afluisterapparatuur en het niet geven van een cautie waardoor
het voor de betrokkenen niet altijd duidelijk is wat het doel van een
gesprek/verhoor is). De zuiverheid in de opsporing kan niet alleen hier-
door op de tocht komen te staan, maar ook doordat de betrokkenen
veelal financieel afhankelijk zijn (werknemer, verzekerde, enz.), waar-
door (economische) druk kan worden uitgeoefend.

Er bestaat samenwerking op de werkvloer tussen de particuliere re-
cherche en de reguliere recherche. Deze heeft een formele basis bij-
voorbeeld door middel van de tipgeldregeling of een bedrijfsbeveiligings-
dienst van een bank die participeert in een onderzoek naar een bank-
overval, of deze samenwerking heeft een informeel karakter: de uitwis-
seling van informatie. Dit laatste wordt in de hand gewerkt door het
feit dat de particuliere recherche voor een groot deel bestaat uit gewe-
zen politiemensen. In de literatuur wordt gesproken over het ontstaan
van een Old Boy Network. Informele informatie-uitwisseling vindt
plaats, maar er valt geen zinnig woord te zeggen over de omvang of
aard van deze uitwisseling. Dit gegeven wordt nog problematischer door
het feit dat de particuliere recherche, zij het op beperkte schaal, in
haar onderzoeken gebruik maakt van reguliere rechercheurs van politie,
die op freelance basis worden ingehuurd ("moonlighting").

Samenwerking tussen de politie en de veiligheidsindustrie wordt alge-
meen wenselijk gevonden. Toch kan ook op de keerzijde van de medaille
worden gewezen. De informatie-uitwisseling kan de grens van wat legaal
is (Privacywetgeving, Wet op de politieregisters, ambtenarenreglement
enz.) bereiken of overschrijden. Daarnaast wordt gewezen op het feit
dat de publieke of de particuliere sector op oneigenlijke wijze gebruik
zouden kunnen maken van elkaars mogelijkheden.

Onderzoeksbevindingen van de particuliere recherche spelen een rol in
het strafrechtelijke circuit (het doen van aangifte) en in het civielrech-
telijke traject (bv. ontslag, concurrentiebedingen en. aanvechting van
een geweigerde claim door een verzekerde). Het is door een gebrek aan
registratie en door de gevolgde onderzoekmethode niet mogelijk om
kwantitatieve uitspraken te doen over de relatie tussen particuliere
opsporing en de officiële procesgangen.

Naast deze officiële rechtspleging spelen particuliere recherche-on-
derzoeken een rol in de Private Justice. Dit geldt met name voor inter-
ne fraude en verzekeringsfraude. Een voorbeeld van het eerste is een
diefstal door een werknemer die niet wordt aangegeven. Door middel
van inhoudingen op het salaris, wegpromoveren of het onthouden van
een 13e maand krijgt de conflictbeslechting gestalte.

Een voorbeeld van het laatste is het weigeren of aanpassen van de
verzekeringsclaim. Geconstatéerde criminele handelingen (valsheid in ge-
schrifte, gefingeerde inbraak, bedrog of oplichting) worden niet doorge-
geven aan de justitie, maar leiden tot een eigen conflictbeslechting. Een
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ander voorbeeld van Private Justice op verzekeringsgebied is het direct
terugkopen door de verzekeraars van gestolen goederen. Private Justice
wordt in dit onderzoek gesignaleerd. Over de omvang zijn geen harde
uitspraken te doen.

In hoofdstuk 9 wordt een aantal bevindingen afgezet tegen de twee
theoretische modellen. De Junior-Partner Theorie kan voor een deel
worden gefalsifieerd. Ten eerste worden wel degelijk particuliere re-
cherche-onderzoeken uitgevoerd en ten tweede klopt de complementari-
teitsgedachte van de theorie niet, omdat een deel (onbekend is hoe-
veel) van de geconstateerde criminaliteit niet wordt aangegeven, maar
intern wordt afgehandeld.

In het laatste hoofdstuk, dat een discussiekarakter heeft, wordt de
vraag opgeworpen tot hoe ver de rol van het "maatschappelijk midden-
veld", al dan niet georganiseerd binnen de veiligheidsindustrie, kan rei-
ken in de criminaliteitsbeheersing. Deze vraag wordt gevolgd door een
aantal beleidsaanbevelingen. Een daarvan is het opzetten van een ver-
gunningenstelsel voor de particuliere recherche in al haar verschijnings-
vormen, die moet worden opgenomen in een nieuwe wet voor de beveili-
gingsindustrie. Voorts wordt de controle op de opslag van informatie
ter discussie gesteld en wordt gepleit voor een klachtenregeling.
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1 Veiligheidsindustrie: recherche-onderzoeken en theorie

1.1 Inleiding

De criminele politiek van de overheid legt de laatste jaren meer en
meer een accent op de medeverantwoordelijkheid van de samenleving in
de beheersing/bestrijding van met name de veel voorkomende criminali-
teit. De overheid appelleert aan ons eigen initiatief. Het beleidsplan
Samenleving en Criminaliteit en de uitwerking daarvan in de diverse
preventieprojecten is een logisch vervolg op het ideeëngoed van de
Commissie Roethof: activering van de samenleving in al haar geledin-
gen'.

Individuen, organisaties en groeperingen hebben door de eeuwen heen
zorggedragen voor bescherming van eigen have en goed. Staatsvormings-
processen door de eeuwen heen hebben geleid tot een monopolisering
door de staat van de politie- en justitiefunctie in onze samenleving. De
behoefte aan eigen initiatief is door deze monopolisering afgenomen,
maar nimmer voorgoed verdwenen. Vlak na de eeuwwisseling, in 1902,
wordt de eerste Nederlandse particuliere veiligheidsdienst opgericht. De
veiligheidsindustrie is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen bedrijfs-
tak, welke een breed scala aan diensten aanbiedt. Er is in feite sprake
van een geïnstitutionaliseerde vorm van eigen initiatief.

In de literatuur over deze veiligheidsindustrie wordt regelmatig een
vergelijking gemaakt tussen de sterkte van de reguliere politie en het
personeelsbestand van de particuliere sector. We moeten echter voor-
zichtig zijn met dit soort vergelijkingen. Definities van wat wel en wat
niet tot de veiligheidsindustrie wordt gerekend, verschillen sterk tussen
diverse landen of worden i berhaupt niet gegeven. Daarnaast is er lang
niet altijd sprake van een adequaat registratiesysteem. Als we kijken
naar vergelijkingen die worden gemaakt in een aantal westerse landen
tussen de publieke en particuliere sector, dan lijkt het er op het eerste
gezicht op dat de uitspraak dat in Nederland alles een tiental jaar later
gebeurt, een zekere kern van waarheid bevat. In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld zijn er twee maal zoveel mensen werkzaam in de veilig-
heidsindustrie als bij de reguliere politie. In Canada, Groot-Brittannië
en West-Duitsland is de verhouding 1:1. In Nederland staan bijna der-
tienduizend veiligheidsmensen geregistreerd, terwijl er vijfendertigdui-
zend politiemensen zijn 2.

De aanwezigheid van de veiligheidsindustrie betekent zowel een groei
van de totale politiezorg in onze samenleving als een gedeeltelijke ver-
schuiving in de controle daarover van de overheid naar particuliere or-
ganisaties (voornamelijk het bedrijfsleven, maar ook ziekenhuizen, bi-
bliotheken en universiteiten). De opkomst en groei van de veiligheidsin-
dustrie voltrekt zich vrijwel geruisloos. Het is bijvoorbeeld opvallend
hoe weinig wetenschappelijk onderzoek er (inter)nationaal in de laatste
decennia is verricht op dit terrein. Shearing en Stenning, twee Canade-
se onderzoekers, spreken van "a quiet revolution in policing"3. Waarom
is het zo opvallend dat er, niet alleen wetenschappelijk maar ook be-
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leidsmatig en in de publieke opinie, zo weinig aandacht bestaat voor
deze veiligheidsindustrie? Immers, zo stellen enkele onderzoekers, han-
delingen van veiligheidspersoneel kunnen een betrekkelijk verregaande
inbreuk vormen op mensen die er op enige wijze mee geconfronteerd
worden. Het is nogal paradoxaal dat een samenleving, zich wel wapent
tegen het optreden van overheidsfunctionarissen, wier handelen aan
banden is gelegd, maar tegelijkertijd accepteert dat de veiligheidsin-
dustrie vrijwel ongehinderd in veel facetten van ons leven doordringt.
Daarbij verwijst men niet alleen naar de personele aanwezigheid, maar
zeker ook naar de zogenaamde "hardware"-component van de veilig-
heidsindustrie: bijvoorbeeld de elektronica (videosurveillance), de data-
vergaring en de eventuele data-uitwisseling binnen de veiligheidsindus-
trie4.

Toch zijn critici, met Shearing en Stenning in een baanbrekende rol,
niet onverdeeld negatief in hun denken over de veiligheidsindustrie.
Zeker de twee Canadezen wijzen op de positieve kanten van de veilig-
heidsindustrie. Wellicht zijn er binnen deze industrie meer succesvolle
strategieën ontwikkeld om de criminaliteitsproblemen, waarmee diverse
organisaties geconfronteerd worden, op te lossen. Shearing en Stenning
stellen zelfs dat de veiligheidsindustrie wellicht vooruitloopt op her-
vormingen binnen zowel de justitiële als de politiële organisaties. Tus-
sen deze beide uitersten, een bedreiging voor de burger en een belofte-
volle hervorming van de criminele politiek, schommelt de meningsvor-
ming in de literatuur over de veiligheidsindustrie heen en weer.

Vorig jaar is in een literatuurstudie een inventarisatie gemaakt van
het bestaande onderzoek over de particuliere veiligheidsindustrie6. In
deze literatuurstudie wordt onder meer gesteld dat het denken over de
uitoefening van de politiefunctie in een te beperkt concéptueel kader
staat. De politiefunctie wordt veelal exclusief opgehangen aan de rijks-
en gemeentepolitie. Dit is onjuist. In de eerst plaats kan gewezen wor-
den op de bijzondere opsporingsdiensten en in de tweede plaats op de
veiligheidsindustrie. Door de aanwezigheid van de veiligheidsindustrie is
een deel van de politiefunctie geprivatiseèrd. Niet in de zin, zoals veel-
al over privatisering wordt gepraat, dat bepaalde overheidstaken zijn
overgedragen aan het particuliere initiatief. Neen, buiten het overheids-
monopolie zijn vormen van politiezorg ontstaan. Onderdelen van de po-
litiefunctie zijn onder andere handhaving van de openbare orde, hulp-
verlening en de opsporing van strafbare feiten. De politiefunctie heeft
een preventieve en een repressieve component. De surveillance, voor-
lichting, verkeersregulering en de hulpverlening bijvoorbeeld worden tot
de preventieve component van de politiefunctie gerekend. De opsporing
daarentegen vormt bij uitstek de repressieve component van de politie-
functie. De veiligheidsindustrie wordt voornamelijk geassocieerd met de
preventieve component7. In de genoemde literatuurstudie wordt gecon-
cludeerd dat ook deze visie te beperkt is. Binnen de veiligheidsindustrie
zou ook een recherchefunctie tot ontwikkeling zijn gekomen. Hierover
bestaat (inter)nationaal nog minder kennis dan over de veiligheidsindus-
trie in zijn algemeenheid. Dit onderzoek, een vervolg op de literatuur-
studie, richt zich dan ook op de vraag of er in Nederland sprake is van
het bestaan van een recherchefunctie binnen onderdelen van de veilig-
heidsindustrie.
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1.2 Veiligheidsindustrie en theorie

Er zijn er twee theorieën terug te vinden in de literatuur: de Junior-
Partner-theorie en de Economische theorie. In de volgende twee para-
grafen worden zij uitgewerkt.

1.2.1 De Junior-Partner Theorie

Deze theorie is zeer dominerend in de literatuur. Bovendien is impliciet
en expliciet de Junior-Partner-gedachte veelvuldig terug te vinden in
woord en geschrift van vertegenwoordigers van zowel de publieke als de
private sector.

De theorie ziet de veiligheidsindustrie als complementair aan de poli-
tiezorg. De veiligheidsindustrie vult de overheid aan, de activiteiten
van de particuliere sector beginnen daar waar die van de overheid stop-
pen. Er bestaat een strikte scheiding tussen de publieke en de particu-
liere sector. Dit komt des te sterker naar voren als we zien dat de sur-
veillance, preventie en voorlichting door de veiligheidsindustrie worden
gezien als gebieden die bij uitstek door haar worden bestreken8. Vooral
in de Verenigde Staten speelt deze Junior-Partner-theorie een belangrij-
ke rol. De wetenschap, de reguliere politie en niet in het minst de vei-
ligheidsindustrie zelf hangen deze theorie aan. Er bestaat een vrij grote
consensus over het feit dat de veiligheidsindustrie een belangrijke rol
speelt en zeker nog meer kan gaan spelen in de bestrijding van de cri-
minaliteit. Er is dan ook een sterke roep om samenwerking tussen de
particuliere en de publieke sector. Een illustratie hiervan vinden we in
twee themanummers van de Police Chief, een uitgave van de Internatio-
nal Association of Chiefs of Police (IACP), waarin door wetenschappers,
politiemensen en vertegenwoordigers van de industrie gepleit wordt voor
het neerhalen van de (nog steeds bestaande) barrières tussen de beide
sectoren9. Vrij unaniem wordt in deze artikelen gewezen op de gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de criminali-
teit: "The dynamics of public safety and security in today's world is
such that no agency can work in a vacuum and go at it "alone". We
need to reach out to every available source of assistance in order to
reclaim our streets for the well being and productivity of the law
abiding public. The Private Security Connection emphasized here, has
been to long in coming". Deze uitspraak van de president van de IACP
in 1982 weerspiegelt wat de "social service view" wordt genoemd: de
particuliere sector wordt gedefinieerd in termen van het algemeen be-
lang. De veiligheidsindustrie is in de J-P-theorie de (aanvullende) part-
ner van de reguliere politie.

Recherche-onderzoeken worden in de J-P-theorie niet of nauwelijks
genoemd of krijgen een plaats op het tweede plan. Met name in de
Amerikaanse literatuur wordt zeker niet ontkend dat er door onderdelen
van de veiligheidsindustrie ook recherche-onderzoeken worden uitge-
voerd. Maar waar zij worden vermeld, gebeurt dit ook in de context
van de Junior-Partner Theorie: "In seeking to accommodate the evidence
that private security forces engage in investigative functions, Kakalik
and Wildhorn (grondleggers van de J-P-theorie) propose that where
overlap exists between the public police and private security, private
security be viewed as supplementing the public police. This analyses
indentifies private security forces as playing a subsidary role"10. De
nadruk in het wetenschappelijk onderzoek ligt echter veeleer op de
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"in-house security" en de "contract security"11. In Nederland respec-
tievelijk bedrijfsbeveiligingsdiensten en beveiligingsbedrijven genoemd.
In de Junior-Partner-theorie, het woord zegt het al, vult de veiligheids-
industrie de reguliere politie aan. Dit impliceert het volgende:
1. de particuliere sector vormt geen bedreiging voor de positie van de

reguliere politie, omdat de veiligheidsindustrie geheel andere en met
name preventieve taken heeft en

2. zowel de particuliere als de publieke sector is gebaat bij vormen van
samenleving. Deze samenwerking zit verwoord in de "Partnership"-
gedachte.

De oorzaak van de groei van de veiligheidsindustrie ziet de J-P-theorie
in het feit dat de overheid, om wat voor reden dan ook, niet meer kan
voldoen aan de toegenomen vraag naar beveiliging. De particuliere sec-
tor vult het vacuum.

c

1.2.2 De Economische Theorie

De doelstelling van de veiligheidsindustrie is volgens deze theorie: het
voorkomen van verliezen12. De Economische theorie stelt dat om dit te
bereiken de werkzaamheden binnen de veiligheidsindustrie niet essentieel
verschillen met die van de reguliere politie. Met name door de uitvoe-
ring van recherche-onderzoeken wordt het strikte onderscheid, dat de
J-P-theorie wel ziet, als illusoir bestempeld. Er bestaan geen fundamen-
tele verschillen in werkwijze.13

Binnen de Economische theorie wordt vervolgens consequent doorgere-
deneerd op de doelstelling: het voorkomen van verliezen. Zo wordt ge-
steld dat de veiligheidsindustrie, in tegenstelling tot de reguliere politie,
niet een publieke verantwoordelijkheid kent, maar een verantwoording
jegens het particuliere belang. Dit veroorzaakt een verschuiving in het
criminaliteitsbegrip van de traditionele omschrijving in het strafrecht
naar een omschrijving in economische termen: "misdaad" is pas dan mis-
daad als deze leidt tot verliezen. Hierdoor is het misdaadbegrip binnen
de particuliere sector aan de ene kant verruimd: absenteïsme, alcoholis-
me en verlies van vitale bedrijfsgegevens bijvoorbeeld vallen er onder14.
Aan de andere kant is het criminaliteitsbegrip verkleind: een copywriter
op een reclamebureau die een deel van zijn inspiratie, voor winstgeven-
de reclameteksten, put uit het gebruik van verdovende middelen, zal
volgens de theorie niet als crimineel worden gepercipieerd.

Een normstelling, zoals die wordt gehanteerd in het strafrecht, ont-
breekt. De norm wordt ingegeven door de doelstelling van de opdracht-
gever. Een treffende illustratie van dit verschil tussen de publieke en
particuliere sector vinden we in de uitspraak van een hoofd van een
bedrijfsbeveiligingsdienst: "Stel dat ik een verlies heb van f 50.000 per
jaar, bijvoorbeeld door diefstal uit het magazijn. Als ik een extra be-
waker aantrek, kost me dat f 100.000 (salaris, sociale lasten, overhead,
opleiding, enz.). Dan neem ik dat verlies en komt er geen bewaker". De
criminaliteitsopvatting wordt met andere woorden afhankelijk gemaakt
van de doelstelling van de opdrachtgever. Een ander belangrijk onder-
scheid tussen de publieke en de particuliere sector is de gerichtheid op
de dader van de politie, en de gerichtheid op het slachtoffer van de
veiligheidsindustrie. Het slachtoffer, de opdrachtgever, is meer gebaat
bij een aanpassing van procedures die bijvoorbeeld interne fraude in de
toekomst zullen verhinderen of bij de restitutie van gefraudeerde bedra-
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gen'5. Het feit dat een dader wordt gepakt, vormt slechts de aanlei-
ding voor bijvoorbeeld het doorlichten van de werkwijze van een be-
paalde afdeling en niet het doel.

De Economische theorie nuanceert de complementariteit die besloten
ligt in de J-P-theorie, nog verder. Dit gebeurt door de introductie van
het begrip Private Justice16. Hieronder wordt verstaan dat-de veilig-
heidsindustrie een deel van de conflictbeslechting in eigen hand houdt
en niet overdraagt aan de politie en het openbaar ministerie. Dit laat-
ste zit (impliciet) wel in de J-P-theorie besloten.

Private Justice zou zich onder andere uitstrekken over diefstal door
personeel, verzekeringsfraude, industriële spionage, commerciële chanta-
ge of omkoping en computercriminaliteit'7. De redenen van de interne
conflictbeslechting zijn volgens de theorie:
1. handhaving van de optimale produktie;
2. minimalisering van de verstoring in de werkgever-werknemers-relatie;
3. het herkrijgen van gestolen goederen met zo min mogelijke kosten;
4. handhaving van de werknemer voor zover mogelijk;
5. ontwikkeling van strategieën om toekomstige verliezen te beperken.

Door middel van een alternatief sanctiepakket krijgt de conflictbeslech-
ting gestalte: overplaatsen en/of wegpromoveren van een employé, ver-
krijging van compensatie of restitutie van gestolen of gefraudeerde be-
dragen door middel van inhoudingen op het salaris of het niet uitkeren
van winstgratificaties18.

Het nadeel van het doen van aangifte zou zijn dat officiële onder-
zoeken geld, tijd en mankracht kosten voor het betrokken bedrijf. De
negatieve publiciteit waarmee dergelijke onderzoeken gepaard kunnen
gaan, wordt daarnaast als commercieel nadelig gezien.

Op grond van het bestaan van verschillen in doelstelling tussen de
publieke en de private sector, het bestaan van vormen van Private Jus-
tice en de aanwezigheid van particuliere onderzoeksactiviteiten proble-
matiseert de Economische theorie de rol en functie van de veiligheids-
industrie en de relatie tussen deze én de reguliere politie. Dit betekent
dat:
1. recherche-onderzoeken, uitgevoerd door de particuliere sector, de

exclusieve positie van de politie op het terrein van de opsporing
aantasten;

2. de samenwerking die de veiligheidsindustrie propageert, een afgeleide
is van de volgende subdoelen: legitimering van de rol in het crimi-
naliteitsbeleid en tegelijkertijd de versterking van de eigen functie
(voorkomen van verliezen).

Tegenover de "social service view" van de J-P theorie stelt de Economi-
sche theorie de "interest group view". De veiligheidsindustrie heeft niet
tot doel, wat de J-P-theorie wel impliceert, om de samenleving van alle
criminele misstanden te vrijwaren, maar de industrie: "is more
appropriatly viewed as a range of services designed to protect the
immediate interests of those groups in society who, in various
situations, own or control valued property"19.

Het verschil tussen de beide theorieën is dat de economische theorie
consequenties verbindt aan het feit dat er een (financiële) relatie be-
staat tussen opdrachtgever en de particuliere veiligheidssector. Deze
consequenties hebben met name betrekking op een ander misdaadbegrip
binnen de particuliere sector en voor een deel op een eigen conflictbe-
slechting. Beide zijn te begrijpen uit de doelstelling: het voorkomen
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van verliezen.
Het is opvallend dat de J-P-theorie zo'n dominerende plaats inneemt.

Stenning en Shearing wijzen in dit verband op de legitimerende functie
van de J-P-theorie. De betrokkenheid van de particuliere sector in de
uitvoering van rechérche-onderzoeken roept vragen op over de stelling
dat de relatie tussen de' publieke politie en de veiligheidsindustrie com-
plementair is. Het feit dat veiligheidsmanagers, die zich bewust zijn van
de betrokkenheid van de veiligheidsindustrie in het onderzoekwerk, zich
hardnekkig vastklampen aan de complementariteitsvisie, doet nu vermoe-
den dat de theorie een politieke functie heeft. De theorie vermijdt im-
mers niet alleen kritiek van de reguliere politie, maar ook verzet van
de politie tegen een verdere groei van de particuliere sector20.

Aanhangers van de Economische theorie staan zeker niet afwijzend
tegenover samenwerking. De vorm en inhoud daarvan dienen echter af-
gezet te worden tegen de respectievelijke doelstellingen van de parti-
culiere en publieke sector. Het is aannemelijk dat deze vooral dan zul-
len samenvallen als de opdrachtgever daar belang bij heeft.

De Economische theorie ziet de oorzaak van de groei van de particu-
liere sector slechts voor een deel voortkomen uit het feit dat de regu-
liere politie, bijvoorbeeld door bezuinigingen, niet meer kan voldoen
aan de vraag naar veiligheid. Deze groei wordt ook bepaald door het
grootschaliger worden van privébezit (winkelcentra, industriecomplexen)
met daaraan gekoppeld de functie die de veiligheidsindustrie heeft:
"loss-prevention".

1.3 Vraagstelling en begripsbepaling

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: door welke organisaties bin-
nen de Nederlandse veiligheidsindustrie worden recherche-onderzoeken
uitgevoerd, wat is de omvang van de particuliere recherche en is er
sprake van groei? Naast deze vragen wordt een aantal meer kwalitatieve
deelvragen gesteld:
1. Wat voor soort onderzoeken worden uitgevoerd en wie zijn de op-

drachtgevers. Waarom wordt een beroep gedaan op de particuliere
sector?

2. Wat is de achtergrond/opleiding van de particuliere onderzoekers?
3. Wat is de relatie tussen de particuliere sector en de politie. Zijn er

vormen van samenwerking?
4. Wat voor gevolg hebben deze onderzoeken: civielrechtelijk, straf-

rechtelijk of anderszins?

De bevindingen worden afgezet tegen de theoretische noties zoals die
zijn behandeld in dit hoofdstuk.

Ten slotte rest de begripsafbakening van het begrip recherche-onder-
zoek. De redenen van wetenschap (wie, wat, waar, wanneer, waarom en
hoe) vormen de kern van het begrip "recherche-onderzoek". Het pro-
bleem in de operationalisering hiervan is het volgende. Het staat een
ieder vrij kennis te vergaren, mits daarbij geen wetten worden overtre-
den. Het uitvoeren van (recherche-)onderzoeken is niet exclusief voor-
behouden aan de overheid. De overheid heeft niet het monopolie op on-
derzoeken, maar op de inzet van dwangmiddelen (inbeslagneming, huis-
zoeking, inverzekeringstelling, en bijvoorbeeld voorgeleiding tot ver-
hoor).

De definiëring van recherche-onderzoeken zoals die worden uitgevoerd
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door onderdelen van de veiligheidsindustrie, is dus, met uitzondering
van het ontbreken van de inzet van dwangmiddelen, vrij moeilijk. Een
breed scala van soorten onderzoek en soorten onderzoekers (advocaten,
journalisten, enz.) vallen hieronder. Toch is het noodzakelijk een afba-
kening aan te brengen door het formuleren van een tweetal criteria
waaraan recherche-onderzoeken in de particuliere sector moeten vol-
doen:
- een werkwijze die, behoudens de inzet van dwangmiddelen, vergelijk-

baar is met die van de politie (verhoor, observatie, sporenonderzoek,
enz.),

- een doelstelling die inhoudt conflicten in de zin van schadevaststel-
ling en herstel tussen partijen te beslechten (civielrechtelijk, strafr,-
echtelijk of Private Justice).

Deze criteria fungeren als werkhypothesen, met name door de relatie te
leggen tussen onderzoeksresultaten en conflictbeslechting valt een aan-
tal beroepsgroepen af. Maar toch blijft de definiëring problematisch: een
advocaat zet ook getuigenverklaringen op papier en journalisten obser-
veren voor langere tijd een Amerikaanse presidentskandidaat!

Afbakening is en blijft moeilijk en is in de exploratieve fase waarin
het wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheidsindustrie en in het
bijzonder dat van de particuliere recherche zich bevindt, ook niet goed
mogelijk. Voorlopig is het voldoende dat er, al is het in beperkte mate,
kennis wordt verkregen van een bepaalde ontwikkeling.

Ten slotte wordt in dit onderzoeksverslag gemakshalve steeds een
vergelijking gemaakt tussen de publieke (politie en openbaar ministerie)
en de particuliere sector of veiligheidsindustrie. Doordat deze laatste
twee begrippen willekeurig door elkaar gehanteerd worden, kan er wel-
licht verwarring ontstaan. Immers, de veiligheidsindustrie wordt in de
wetenschap, het. beleid en de publieke.opinie voornamelijk in een juri-
disch perspectief gezien. Het raamwerk is dan de Wet op de Weerkorp-
sen. Soms vormt een strikt juridische definiëring van een bepaald feno-
meen slechts één, wellicht te beperkte, benadering. We zullen zien dat
er in diverse hoofdstukken over de grenzen van het bestaande juridi-
sche raamwerk heen wordt gestapt.

1.4 Methodiek

Dit onderzoek steunt voor een belangrijk deel op interviews die zijn
gehouden met in totaal 62 personen. De respondenten vertegenwoordigen
de volgende sectoren: verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus, be-
drijfsbeveiligingsdiensten (waaronder die van banken), particuliere re-
cherchebureaus en handelsinformatiebureaus. Daarnaast is gesproken
met personen van de Centrale Recherche Informatiedienst, de Criminele
Inlichtingendienst, de Rechercheschool en de Rijksrecherche. Het meren-
deel van de interviews is echter afgenomen met vertegenwoordigers van
de particuliere sector. De aard van het onderzoeksobject heeft met zich
meegebracht dat is afgezien van enquêtes. De respons op een dergelijke
vorm van onderzoek' is, zo blijkt uit buitenlands onderzoek, op dit ge-
bied vrij klein. Een recent rapport van het Amerikaanse Ministerie van
Justitie baseert zich op een respons van 12% en 30%, respectievelijk
van de beveiligingsbedrijven en de bedrijfsbeveilingsbedrijven.21,

Door middel van de interviews is een eerste stap gezet op dit nieu-
we onderzoeksterrein. Het onderzoek heeft dan ook een verkennend ka-
rakter. Met behulp van een lijst van onderwerpen, waarover ik informa-
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tie wilde verkrijgen, ben ik de vraaggesprekken ingegaan. Men noemt
dit een "focused" interview. Het kenmerk hiervan is dat het vraagge-
sprek niet strikt volgens een standaardvragenlijst loopt maar dat er
veel ruimte wordt geboden aan de respondenten om zelf een richting
aan het gesprek te geven. In de analyse van de interviews is gezocht
naar overeenkomsten, niet alleen in de onderwerpen die ik zelf heb
aangedragen, maar ook in de thema's welke de respondenten aandroe-
gen. Het zal duidelijk zijn dat er methodologische bezwaren kleven aan
een dergelijk onderzoek.

In de eerste plaats kan worden gewezen op de interactie tussen de
interviewer en de respondent. In de communicatie tussen deze twee
kunnen barrières worden opgeworpen. Zo kan de interviewer zich schul-
dig maken aan selectief luisteren. Dit kan gebeuren, wanneer de inter-
viewer al min of meer meent te weten wat de respondent zal gaan ant-
woorden. Een ander gevaar is dat de interviewer de antwoorden (on)be-
wust in de richting van de verwachte uitkomsten vertekent.22 Om tege-
moet te komen aan deze methodologische bezwaren, is de respondenten
toegezegd 'dat zij inzage krijgen in het uiteindelijke conceptrapport
voor een controle op de juistheid van de feiten. De interpretatie daar-
van is uiteraard geheel voor de verantwoording van de onderzoeker. Een
andere afspraak die is gemaakt, is dat de informatie uit de interviews
wordt geanonimiseerd.

Als we nog even stilstaan bij de communicatie tussen de interviewer
en de respondent, dan kan ook op het volgende worden gewezen. Een
belangrijk punt in de communicatie tussen interviewer en respondent is
voorts de motivatie van de laatste. Het doel of de inhoud van het in-
terview kan de respondent als strijdig interpreteren met zijn eigen
doeleinden, wensen en waarden. Als onder deze omstandigheden al een
interview plaatsvindt, is de kans reëel dat de gegeven informatie door
gebrek aan interesse of door een afschermingsmechanisme zal zijn ver-
tekend23.

Van gebrek aan interesse van de zijde van de verzekeraars, expertise-
bureaus, bedrijfsbeveiligingsdiensten en recherchebureaus is geen sprake
geweest. Ten aanzien van tal van onderwerpen was men zeer bereidwil-
lig om informatie te verstrekken. Slechts een handvol personen weigerde
categorisch mee te werken aan het onderzoek. De medewerking kwam
onder andere tot uiting in de duur van de interviews (gemiddeld 2,5
uur) en in het feit dat een aantal respondenten meer dan eens is be-
zocht. Op deze plaats wil ik hen nogmaals bedanken voor hun tijd en
informatie.

In de tweede plaats kent het interview als techniek van sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek de volgende beperking. Dat is er het generali-
satieprobleem. Zo zijn bijvoorbeeld een tiental respondenten benaderd
van verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus. Ondanks dat zij
melding maken van het feit dat bepaalde ontwikkelingen zich slechts bij
hen voordoen, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. De enige legitime-
ring voor een dergelijk uitspraak ligt in het feit dat de respondenten
volgens eigen zeggen een vrij goed beeld hebben van de particuliere
onderzoeksmarkt.

Een volgend gemis in dit onderzoek, dat zeer duidelijk ook valt onder
de generalisatieproblematiek, is de ondervertegenwoordiging van respon-
denten uit de publieke sector (politie en openbaar ministerie). Het over-
grote deel van de respondenten is gevonden in de particuliere sector.
Hierdoor is de informatie, voor een deel, eenzijdig. In het vervolgon-
derzoek zullen deze sectoren nader worden bekeken.
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In dit onderzoeksverslag is de analyse van de interviews, waar mogelijk,
ingebed in reeds voorhanden zijnde kennis uit het bestaande onderzoek
op het gebied van de veiligheidsindustrie. Dit is gebeurd door terug te
vallen op de literatuurstudie en door de verwerking van nieuwe relevan-
te literatuur.

1.5 Opzet van het onderzoeksverslag

In dit onderzoeksverslag is gekozen voor de volgende tweedeling. De
hoofdstukken twee tot en met zes gaan in op ontwikkelingen binnen di-
verse sectoren op particuliere recherchegebied. Hier wordt met name in-
gegaan op de kwantitatieve zijde van de vraagstelling en op de soorten
van onderzoek die in de respectievelijke sectoren (verzekeraars, be-
drijfsbeveiliging, recherchebureaus en handelsinformatiebureaus) worden
uitgevoerd.

In de hoofdstukken zeven en acht wordt een aantal thema's besproken
(effectiviteit, samenwerking met de politie en conflictbeslechting). Deze
hoofdstukken richten zich op het kwalitatieve deel van de vraagstelling.
In de behandeling van de thema's wordt, voor zover mogelijk, de inde-
ling van de eerste hoofdstukken gehanteerd.
In hoofdstuk negen wordt een aantal conclusies afgezet tegen de theo-

retische noties die in dit eerste hoofdstuk zijn uiteengezet. In hoofd-
stuk tien, dat een discussiekarakter heeft, wordt ten slotte een aantal
beleidsopties uitgewerkt.
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2 De verzekeraars

2.1 Inleiding

Het begrip (verzekerings)fraude komt niet voor in het Wetboek van
Strafrecht. Onderzoeken naar aanleiding van een vermeende fraude in
de verzekeringssfeer richten zich op (poging tot) oplichting, verzeke-
ringsbedrog, brand door schuld en opzet, vernieling of valsheid in ge-
schriftel. In het vervolg wordt gemakshalve de term verzekeringsfraude
gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen
het verzekeringsbedrijf die betrekking hebben op de bestrijding van de-
ze fraude.

2.2 Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude kan op de volgende manieren worden gepleegd:
- fingeren van een door de verzekering gedekte gebeurtenis (in scène

zetten van diefstal);
- zelf veroorzaken van een gedekte gebeurtenis (brandstichting, opzet-

telijke aanrijding);
- het onjuist opvoeren van een door de polis gedekte schade (gestolen

ski-uitrusting van een duurder merk);
- verzwijging van relevante gegevens bij het aangaan van een verzeke-

ring (schade en/of strafrechtelijk verleden);
- het bij meer maatschappijen claimen van dezelfde schade.2
Deze vormen van verzekeringsfraude hadden tot voor aantal jaren gele-
den `weinig of geen aandacht van de verzekeraars. De verzekeringsover-
eenkomst is van oudsher een contract tussen partijen dat gebaseerd is
op wederzijds vertrouwen. Tot aan het eind van de jaren zeventig gaan
de verzekeraars dan ook in overwegende mate over tot de uitbetaling
van ingediende claims. In het begin van de jaren tachtig vindt een om-
slag plaats in de houding van de verzekeraars. Onder invloed.van de
economische teruggang wordt meer en meer de relatie gelegd tussen de
afnemende opbrengsten en mogelijke fraude3.

2.3 Organisatorische ontwikkelingen

2.3.1 De verzekeringsmaatschappijen

Drie van de grootste verzekeringsmaatschappijen zijn in de interview-
ronde benaderd. Volgens de respondenten, en deze informatie wordt be-
vestigd in andere gesprekken, zijn alleen deze maatschappijen tot het
aantrekken van onderzoekers overgegaan. Naar schatting hebben deze
drie maatschappijen een gezamenlijk marktaandeel op schadeverzeke-
ringsgebied van 20% à 25%. De geschetste kentering in de markt heeft
onder andere geleid tot een behoefte aan onderzoekscapaciteit. De ver-
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zekeraars kunnen deze in de eigen organisatie inpassen, zij kunnen een
beroep doen op een aantal expertisebureaus (zie hoofdstuk 3) of zij
kunnen particuliere recherchebureaus inschakelen (zie hoofdstuk 5).
Aanvankelijk schakelen twee van de drie grote verzekeraars inciden-
teel, op freelance basis, gepensioneerde politiémensen in voor het ver-
richten van onderzoeken. In deze eerste fase, die gekenschetst wordt
met de term "hobbyisme", is er nog geen sprake van enige coordinatie
en organisatie op onderzoeksgebied. Vanaf 1981 verandert dit. Binnen de
drie maatschappijen wordt het onderzoek geïnstitutionaliseerd. Er ont-
staan aparte fraude-afdelingen of onderzoekers worden geïntegreerd in
de schade-afdeling van de maatschappij.

Een verzekeringsmaatschappij selecteert uit de bestaande organisatie
acht man die allen een politie-achtergrond hebben. In de daarop volgen-
de jaren vindt geen uitbreiding plaats. In het begin van 1987 worden
zeven extra ex-politiemensen aangetrokken. In totaal zijn er nu 14 on-
derzoekers werkzaam. Zij hebben een interne opleiding gevolgd van 5
maanden, waardoor zij ingewijd zijn in het verzekeringsbedrijf. Drie van
de vier hoofden van dienst, waaronder alle schaderegelaars en experts
inclusief de achtergrondonderzoekers vallen, hebben ook een politie-
achtergrond. De onderzoekers van deze maatschappij zijn volledig ge-
integreerd in de schade-afdeling. Het onderzoekwerk doen zij niet per-
manent, maar naast de schaderegeling. Naast de veertien achtergrondon-
derzoekers worden freelancers ingezet voor hand- en spandiensten. Dit
zijn gepensioneerde politiemensen. Zij doen zelf onderzoeken of worden
toegevoegd aan de schade-onderzoeker.

De tweede verzekeringsmaatschappij trekt in 1982 twee ex-politie-
mensen aan. Kort daarop wordt een derde onderzoeker aangetrokken,
die eveneens een politie-achtergrond heeft. Deze heeft enige tijd ge-
werkt bij een bedrijfsvereniging alvorens in dienst te treden bij deze
maatschappij. Op dit moment loopt een sollicitatieprocedure voor een
vierde man. Men maakt geen gebruik van freelancers. De fraude-afde-
ling is volledig losgekoppeld van de expertise-afdeling. Integratie, van
deze twee activiteiten wordt als nadelig bestempeld. Schadevaststelling
en onderzoek worden als twee wezenlijk verschillende zaken gezien. Als
zij in één persoon worden gecombineerd, kan de objectiviteit in het ge-
drang komen. De mogelijkheid bestaat dan dat deze man/vrouw overal
fraude in gaat zien. De vaststelling van de hoogte van een schade kan
hierdoor nadelig worden beïnvloed.

De derde maatschappij trekt in 1986 een ex-rechercheur aan en ver-
wacht in de loop van 1987 nog 4 onderzoekers in dienst te nemen. Er
wordt geen beroep gedaan op freelancers. De onderzoeker staat los van
de schade-afdeling. Zijn taak is een objectieve vaststelling van een be-
paalde gebeurtenis. De bevindingen worden vervolgens doorgestuurd naar
de expertisedienst. Het nadeel van mogelijke integratie van deze twee
functies in een persoon, zoals bij de' vorige maatschappij, wordt onder-
kend.

De geschetste ontwikkeling binnen deze drie verzekeringsmaatschap-
pijen vertoont parallellen met de situatie in de Verenigde Staten. Tus-
sen 1976 en 1979 worden eerst in de staat Massachusetts in een aantal
van de grote verzekeringsmaatschappijen speciale fraude-eenheden opge-
zet (Special Investigative Units). Aanvankelijk zijn deze SIU's werkzaam
op het gebied van de autodiefstallen. Later worden ook andere verzeke-
ringen betrokken in de onderzoeken. De meest recente verzekering die
fraudegevoelig blijkt te, zijn, is de ziektekostenverzekering. Het voor-
beeld van Massachusettes is in de afgelopen 10 jaar op grote schaal ge-
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volgd in andere Amerikaanse staten. Ghezzi concludeert voor de Ver-
enigde Staten: "The insurance companies realized that their normai,
claims adjusting procedures were not sufficient to investigate complex
and potentially, fraudulent claims (...). ".Routine" claims continued to be
handled by the regular claim adjusting staff. But staffs of specially
trained investigators began examining any claims that look suspicious".4

2.3.2 Het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars telt driehonderdvijftig leden. In 1983
stelt het Verbond een Fraudecommissie in, die een coordinerende rol
krijgt toebedeeld op fraudegebied. In 1984 wordt aan de leden van het
Verbond een fraudebestrijdingssysteem gepresenteerd. Dit resulteert, in
de zomer van 1985, in de oprichting van de Stichting Centraal Informa-
tiesysteem Schade (CIS). Het doel van de Stichting is de behartiging
van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers inzake de bestrij-
ding van verzekeringsfraude. Dit gebeurt door het opslaan en analyseren
van feitelijke schadegegevens (naar maatschappij en tussenpersoon, de
schade zelf en de betrokken personen). Het CIS heeft hiervoor de be-
schikking over een databank. De aangesloten leden leveren dagelijks in-
formatie over ingediende claims. Deze meldingen worden vergeleken met
reeds opgeslagen gegevens inzake schade en personen. De mogelijke
fraudegevallen, "hits" genaamd, worden duidelijk via een toetsing van de
claims aan de hand van fraude-indicatoren. Het ligt in de lijn der ver-
wachting dat in de toekomst vierduizend meldingen per dag worden ver-
geleken met de 2,5 miljoen reeds aanwezige meldingen.

Een "hit", bijvoorbeeld een dubbele claim of het. kort achter elkaar
claimen door een verzekerde (claimgedrag) van verschillende gebeurte-
nissen, kan een indicatie zijn van fraude, maar dit hoeft lang niet al-
tijd het geval te zijn. Deze "hits" vormen slechts een aanwijzing dat
het normale claimgedrag is doorbroken. Hiervoor kunnen allerlei redenen
zijn: van toeval.tot fraude. Door schade-analisten wordt een melding op
mogelijke toevalligheden beoordeeld. De "hits" worden vervolgens terug-
gespeeld naar de betrokken verzekeraar. Deze beslist of een aansluitend
onderzoek noodzakelijk is.

Bij meer respondenten leeft de gedachte dat het niet ondenkbaar is
- anderen spreken van de wenselijkheid - dat in de toekomst een on-
derzoekafdeling wordt opgehangen aan het CIS. Op deze wijze zouden
bepaalde "hits" direct en centraal gecoordineerd kunnen worden onder-
zocht. Het probleem hierbij is de onderlinge concurrentie tussen maat-
schappijen; zij opereren tenslotte alle op dezelfde verzekeringsmarkt. De
prioriteitsstelling in de aan te pakken onderzoeken zou hierdoor tot
conflicten kunnen leiden. Aan de ander kant wordt dit concurrentiemo-
tief gerelativeerd; als de fraude in omvang toeneemt, zal men over de
eigenbelangen heenstappen.

2.4 De onderzoeken

Soorten van verzekeringen die. fraudegevoelig zijn, zijn de volgende:
brand, inbraak, kostbaarheden, reisbagage, motorrijtuigen, pleziervaar-
tuigen en aansprakelijkheid. Met name de hausse in de brandstichtingen,
rond 1980, maakt de verzekeringswereld meer alert op fraude. Geleide-
lijk aan, zeker toen men het rendement ging zien, waaieren de onder-
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zoeken uit naar andere verzekeringen. Onderzoekmethodieken zijn: con-
troleren van verklaringen, horen van de verzekerde en mogelijke getui-
gen, buurtonderzoeken (bv. bij een brand of inbraak), controleren van
ingediende nota's op bijschrijvingen (d.m.v. róntgen- en grafologisch
onderzoek) of op echtheid door bijvoorbeeld de opsteller van de nota te
benaderen (autoleverancier) en dactyloscopisch onderzoek in verband
met falsificaties.

De methodiek valt uiteen in wat binnen de reguliere politie tactische
en technische recherche wordt genoemd. Dit laatste wordt soms aan het
gerechtelijk laboratorium aangeboden, Maar vaker worden deze onder-
zoeken door particuliere laboratoria uitgevoerd. Het hanteren van regu-
liere recherchetermen gebeurt door de respondenten zelf. Dit is niet
verwonderlijk als we bedenken dat zij veelal een politie-achtergrond
hebben. Twee van de verzekeringsmaatschappijen doen, de één inciden-
teel de andere voor minder dan 5% van het totaal aantal onderzoeken,
onderzoeken in de acceptatiesfeer. Dit betreft onderzoeken naar de mo-
raliteit en/of solvabiliteit van aanvragers. Dit zijn twee termen die veel
opduiken in gesprekken met verzekeringsmensen. Onder moraliteit ver-
staat men de "levenswandel" van aanvragers. Deze wordt onder andere
afgemeten aan het schadeverleden van de aanvragers. Onder solvabiliteit
verstaat men de financiële positie van een aanvrager. De achtergrond-
onderzoekers doen dit zelf of er wordt een beroep gedaan op handelsin-
formatiebureaus (zie hoofdstuk 6). We zien binnen het verzekeringsbe-
drijf zowel ontwikkelingen in de acceptatiesfeer als in de schadesfeer.
In het eerste geval kunnen we spreken van preventieve onderzoeken.
Deze vinden plaats, voordat een verzekering wordt overeengekomen.
Schade-onderzoeken vinden eerst dan plaats, als een claim is ingediend.
In de acceptatiesfeer valt tevens een andere ontwikkeling te constate-
ren: er zijn duidelijkere aanvraagformulieren ontworpen met een beter
gerichte vraagstelling. Er worden dus drempels ingebouwd in de accep-
tatie.5 Ten slotte wordt incidenteel een onderzoek gestart op eigen
werknemers of tussenpersonen, wanneer het vermoeden rijst van fraude.

2.5 Eigen onderzoek of uitbesteden?

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de expertise- en
recherchebureaus, eerst een paar opmerkingen over de vraag wanneer
de verzekeraars wel en wanneer zij niet een onderzoek uitbesteden.

Het laten uitvoeren van onderzoeken door de eigen onderzoekers
heeft de voorkeur. De onderzoeken zijn dan goedkoper, beter stuurbaar
en goed te controleren. Een respondent noemt daarnaast als, voordeel
dat de eigen onderzoekers meer betrokken zijn, doordat "hun" maat-
schappij j wordt benadeeld. Niet verwonderlijk noemen de expertise- en
recherchebureaus, waarschijnlijk alleen al uit concurrentie-overwegin-
gen, dit laatste juist een nadeel van het in eigen beheer houden van de
onderzoeken door de verzekeringsmaatschappijen. Maar los van de com-
merciële overwegingen raakt deze opmerking over de "betrokkenheid"
van particuliere rechercheurs een belangrijk punt: de objectiviteit van
de onderzoeker (meer hierover in hoofdstuk 7). De verzekeraars beste-
den wel (deel)onderzoeken uit vanwege capaciteitsoverwegingen, als de
eigen dienst overbelast is of als er een schade is die een specifieke
know-how vereist. Een andere, meer tactische, overweging kan zijn dat
door het uitbesteden van een onderzoek de betrokkenheid van een ver-
zekeraar niet zo direct is.
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2.6 Conclusie

Vanaf 1980 wordt, binnen drie van de grootste verzekeringsmaatschap-
pijen, begonnen met het opzetten van fraude-afdelingen. De onderzoe-
kers richten zich op vormen van verzekeringsfraude. Twee andere vor-
men van onderzoek: preventief onderzoek in de acceptatiesfeer en on-
derzoek naar interne fraude, komen incidenteel voor. Gewezen politie-
mensen worden aangetrokken voor het uitvoeren van achtergrondonder-
zoeken. In het volgende hoofdstuk wordt de relatie tussen de verze-
keraars en particuliere onderzoeksactiviteiten verder uitgewerkt aan de
hand van ontwikkelingen in de wereld van de expertisebureaus.
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Noten hoofdstuk 2

1. Gijn (niet gepubliceerd, geen jaartal).

2. Idem.

3. Brands (niet gepubliceerd, geen jaartal): "Binnen de verzekerings-
maatschappijen-wordt dan (begin jaren tachtig) sterker dan te vo-
ren gewerkt aan de bewustwoordingsproces op alle niveaus: een
proces dat erop gericht is iedereen ervan te doordringen dat ge-
tracht moet worden primaire potentiële fraudeurs niet als klant te
verzekeren en vervolgens ook bij schadegevallen ervan uit te gaan
dat steeds meer getracht wordt te frauderen".

4. Ghezzi (1983). Zie ook: Reichman (1987).

5. Zie noot 1.
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3 De expertisebureaus

3.1 Inleiding

Het expertisewerk bestaat van oudsher uit de vaststelling van de om-
vang van een schade. Er zijn experts op velerlei gebied: van de voor
velen bekende expert die de schade aan de auto vaststelt, tot chemici
die gecompliceerde industriële rampen taxeren. "Het heeft weinig zin om
de hoogte van een schade tot op de gulden nauwkeurig vast te stellen
als men voor het hele bedrag geflest wordt." Deze uitspraak karaktéri-
seert kort en krachtig de ontwikkelingen binnen de verzekeringswereld
en in het bijzonder binnen die van de expertisebureaus. Schadevaststel-
ling heeft weinig nut als er wellicht sprake is van opzet in wat in ver-
zekeringstermen "het plaatsvinden van een onvoorziene gebeurtenis"
wordt genoemd.

Traditiegetrouw zijn de experts of taxateurs gericht op de techni-
sche zijde van een schade en niet, of zeker veel minder, op de toe-
dracht daarvan. De vraag naar de hoogte van de schade stond centraal
en niet zozeer de vraag naar het hoe en waarom. Tegen de achtergrond
van teruglopende opbrengsten in de verzekeringswereld zien we een
ontwikkeling binnen een aantal expertisebureaus naar de uitvoering van
toedrachtsonderzoeken. Het simpelweg vaststellen van een schade is niet
meer voldoende. Over deze ontwikkeling handelt dit hoofdstuk. In de
interviewronde zijn zeven expertisebureaus benaderd. Zes daarvan ver-
richten onderzoek, het zevende bureau heeft dit overwogen, maar is
niet overgegaan tot het aantrekken van onderzoekers.

3.2 De integratie van recherche-onderzoekers in de schadevaststelling

De zes expertisebureaus die achtergrondonderzoeken verrichten, hebben
29 ex-politiemensen aangetrokken. Twee bureaus hebben daarnaast in
totaal drie onderzoekers die een expertise-achtergrond hebben. De ver-
schillen wat betreft aantallen onderzoekers tussen de diverse bureaus
lijkt afhankelijk te zijn van de soorten schadegevallen die zij voorna-
melijk behandelen en van de werkdruk.

Eén bureau pioneert al sinds de jaren zestig op onderzoeksgebied.
Structurele veranderingen zien we echter pas rond het midden van de
jaren zeventig. De eerste echte onderzoeker wordt in 1974 aangesteld.
In 1978 volgt een tweede bureau. De andere bureaus trekken in 1984 en
met name in 1985 onderzoekers aan. In 1983 zijn er in totaal zes on-
derzoekers werkzaam bij de zes bureaus. De groei treedt op in de afge-
lopen twee jaar. Verder zien we dat twee bureaus gebruik maken van
freelancers. In totaal gaat het hier om zeventien personen. Dit zijn po-
litiemensen die de dienst hebben verlaten (14 man). Zij zijn in een an-
der beroep werkzaam of gepensioneerd. De andere drie, part-time on-
derzoekers die door een bureau worden ingeschakeld, zijn nog werkzaam
bij de politie. Dit verschijnsel van politiepersoneel dat op freelance

23



basis werkt voor de particuliere sector, wordt in de literatuur "moon-
lighting" genoemd. Meer hierover in hoofdstuk zeven.

Binnen de zes bureaus bestaan verschillen wat betreft de organisato-
rische plaatsing van de onderzoekers. In vier bureaus staan zij apart
van de taxatie-afdeling, in de andere twee bureaus zijn de onderzoe-
kers daarin geïntegreerd. De onderzoekers bij deze laatste zijn afwis-
selend bezig met schadevaststelling en onderzoek. Deze verschillen za-
gen we ook in het vorige hoofdstuk bij de verzekeraars. Binnen de ex-
pertisebureaus worden, door een aantal respondenten, dezelfde argumen-
ten aangevoerd tegen een combinatie van de twee activiteiten als bij de
verzekeraars; de mogelijkheid dat men overal fraude in gaat zien, wat
ten koste kan gaan van de objectiviteit.

3.3 De onderzoeken

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop onderzoeken on-
der andere worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van een aantal
voorbeelden.

1. Een man heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Hij
wordt afgekeurd en krijgt een uitkering van de verzekering. Het
vermoeden rijst dat de man nog steeds werkt. Een onderzoeker stelt
vast dat de verzekerde iedere morgen naar zijn werk gaat. Een ver-
klaring, op papier, van de werkgever wordt opgenomen.

2. Een bedrijfspand brand af. De "kleur van de vlammetjes", zoals het
jargon luidt, wordt niet vertrouwd. Door middel van onder andere
een buurtonderzoek wordt een reconstructie gemaakt van de uren
voorafgaand aan de brand.

3. Materiaal aangetroffen bij een brand wordt geanalyseerd in een la-
boratorium op vluchtige stoffen (bv. benzine).

4. Nota's ingediend ten behoeve van een reisverzekering, worden met
infrarood geanalyseerd of er al dan niet een cijfer is bijgeschreven.

5. Een verzekerde wordt benaderd in verband met een claim. Door de
onvolledigheid van de gegevens wordt nadere informatie gevraagd.
Het relaas wordt op papier gezet en door de verzekerde ondertekend.

6. Bij een brandschade in een bedrijf is voor J 3,5 miljoen schade, een
deel opstal en een deel inboedel (voorraden). Leveranciers en klanten
worden benaderd om de voorraadgegevens te controleren. Hun ant-
woorden worden opgetekend.

7. Een complex verkeersongeval. Door middel van het horen van be-
trokkenen en getuigen wordt een reconstructie gemaakt.

Volgens de respondenten zijn er, behoudens het ontbreken van dwang-
middelen, geen verschillen qua methodiek met de reguliere recherche.
Onderzoekers van de expertisebureaus introduceren zich tijdens de
werkzaamheden als expert of taxateur. (Zie over deze introductie van
de onderzoekers ook paragraaf 7.2.5.) Er zijn drie verschillende soorten
van onderzoek te onderkennen:
1. Onderzoeken die zich richten op de juistheid van de door een verze-

kerde geleverde informatie bij het aangaan van een verzekering (bij-
voorbeeld de verzwijging van een schadeverleden).

2. Onderzoeken die zich richten op de toedracht van "een onvoorziene
gebeurtenis". De toedrachtsonderzoeken zien we vooral bij brand,
aanrijdingen en inbraken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
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gefingeerde inbraak (braaksporen aan de binnenkant van de woning).
3. Onderzoeken die zich richten op de hoogte van een claim. Is het

geclaimde bedrag juist of heeft men "overdreven".
Dezelfde drie invalshoeken gelden uiteraard ook voor de onderzoekers
van de in hoofdstuk 2 besproken verzekeraars.

3.4 Verzekeringsfraude en andere recherche-onderzoeken

De ratio in de werving van de onderzoekers is duidelijk: bestrijding van
verzekeringsfraude. De taxateurs/onderzoekers zijn dan ook voorname-
lijk op dit terrein bezig. In een aantal expertisebureaus wordt voorts
incidenteel door het bedrijfsleven of door particulieren een beroep ge-
daan op de aanwezige recherchecapaciteit voor onderzoeken naar inter-
ne fraude.

Een expertisebureau brengt ruwweg de volgende onderscheiding aan in
het totaal aantal onderzoeken op jaarbasis: 60% voor de verzekeraars,
25% voor het bedrijfsleven en 15% in opdracht van particulieren. Drie
andere bureaus doen incidenteel onderzoeken voor andere opdrachtge-
vers dan de verzekeraars. De overige twee bureaus beperken zich tot
verzekeringsfraude.

3.5 Toekomstverwachtingen

Binnen de expertisebureaus leeft een aantal ideeën over de toekomst:
1. De groei binnen de branche zet zich voort. Soms wordt gedacht aan

een verdubbeling van het aantal onderzoekers in de komende twee
jaar.

2. Het is niet ondenkbaar dat meer expertisebureaus zich op de onder-
zoeksmarkt gaan begeven. Het doorslaggevende argument hiervoor is
de concurrentie tussen de bureaus. Om competitief te blijven zullen
wellicht bureaus moeten volgen in de beschreven ontwikkeling. Ove-
rigens heeft het zevende bureau dat is benaderd afgezien van het
aantrekken van onderzoekers, ondanks de suggestie hiertoe van een
verzekeraar.

3. Beide besproken scenario's kunnen evenwel niet los worden gezien
van:
a. de mogelijke groei van de onderzoekcapaciteit binnen de grote

verzekeringsmaatschappijen c.q. de navolging door meer verze-
keraars; en

2. de ontwikkeling rondom het CIS. Als hier een onderzoekafdeling
aan wordt opgehangen, kan dit consequenties hebben.

Het lijkt aannemelijk dat in de toekomst een combinatie van deze idee-
en gestalte gaat krijgen. Unaniem leeft de gedachte dat het particuliere
onderzoek zal groeien. De onderzoeksmarkt is, zeker wat verzekerings-
fraude betreft, een betrekkelijk recent verschijnsel. Daarom is deze nog
onoverzichtelijk. Expertise- en recherchebureaus betreden de markt voor
de uitvoering van allerlei soorten van onderzoek. Diverse respondenten
voorzien een specialisering binnen de diverse bureaus op een bepaald
onderzoekterrein om zodoende een marktsegment te verkrijgen.
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3.6 Conclusie

Expertisebureaus hebben, in meer of mindere mate, in het verleden on-
derzoeksactiviteiten verricht. Vanaf het midden van de jaren zeventig
wordt geleidelijk aan begonnen met het aantrekken van onderzoekers,
voornamelijk gewezen politiemensen. Schadevaststelling, de primaire taak
van de expertisebureaus, wordt nu structureel aangevuld met onderzoe-
ken naar de toedracht van bepaalde schaden. Vanaf 1984 zet dit proces
zich versneld voort. Men richt zich primair op vormen van verzeke-
ringsfraude. Enkele bureaus verrichten ook andere onderzoeken, voor
particulieren en het bedrijfsleven, met name naar interne fraude.
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4 De bedrijfsbeveiligingsdiensten

4.1 Inleiding

In ons land staan 311 bedrijfsbeveiligingsdiensten geregistreerd. Vanuit
het verleden is bekend dat enkele hiervan, naast de gebruikelijke sur-
veillancewerkzaamheden (portiers, bewakers, enz.) tevens onderzoeken
hebben verricht. Deze werden uitgevoerd door bedrijfsrechercheursi.

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de bedrijfsrecherche in
zijn algemeenheid en wordt vervolgens dieper ingegaan op de organisa-
tie van met name een aantal bedrijfsbeveiligingsdiensten van banken.

4.2 De bedrijfsbeveiligingsorganisaties

De in het onderzoek benaderde hoofden van zes bedrijfsbeveiligingsdien-
sten geven leiding aan enige tientallen beveiligingsmensen. De grotere
bedrijven hebben tussen de zeventig en tachtig man personeel. Een van
de vijf bedrijfsbeveiligingsdiensten heeft een personeelsbestand van 600
man. Veelal zijn deze in dienst van het bedrijf zelf, maar er wordt ook
bewakingspersoneel ingehuurd van de beveiligingsorganisaties. Dit zijn
bedrijven die hun diensten aan derden aanbieden. Er staan 67 van der-
gelijke bedrijven in ons land geregistreerd.

De primaire taak van de bedrijfsbeveiliging is de preventieve beveili-
ging tegen inbreuken op de bedrijfsbelangen van buiten af. Dit wordt
externe beveiliging genoemd. Het beveiligingspersoneel is dan ook voor-
namelijk bezig met de statische bewaking van de kantoor- en fabrieks-
complexen. Het bewakingsgebied strekt zich soms uit over honderden
hectaren. Naast deze externe bewakingsfunctie heeft een bedrijfsbeveili-
gingsorganisatie een breed takenpakket. Men hanteert veelal de term
"Riskmanagement". Binnen dit begrip vallen zulke uiteenlopende taken
als het opstellen van ontruimingsplannen, de VIP-beveiliging van leden
van de raad van bestuur, bescherming van informatiesystemen binnen
het bedrijf (computercriminaliteit) en onder meer onderzoeken in ver-
band met interne fraude. Binnen het Riskmanagement-begrip is de be-
drijfsbeveiliging één component naast bijvoorbeeld verzekeringsaspec-
ten, arbeidsomstandigheden, brandveiligheid en produkt en fiscale aan-
sprakelijkheid. Riskmanagement is een multidisciplinaire aangelegenheid:
verschillende diensten binnen één bedrijf (juridische afdeling, verkoop
en bv. de beveiliging) zijn vanaf de ontwikkeling van één produkt tot
aan de uiteindelijke invoering op de markt betrokken bij het proces.

In de uitwerking van dit Riskmanagement-idee spelen de bedrijfsre-
chercheurs een rol. "De toename van de criminaliteit in de samenle-
ving", aldus een van de respondenten, "stopt uiteraard niet bij de deur
van een bedrijf". Binnen de bedrijven wordt men geconfronteerd met
fraude, diefstallen en bijvoorbeeld bedrijfsspionage. Binnen elk van de
zes bedrijfsbeveiligingsdiensten zijn één à twee bedrijfsrechercheurs
werkzaam. Eén bedrijf heeft vier, bedrijfsrechercheurs. Zij hebben allen



de overstap gemaakt van de reguliere politie naar het bedrijfsleven.
Drie van de bedrijven hebben sinds jaar en dag bedrijfsrechercheurs.
Een van hen verwacht een uitbreiding in de nabije toekomst van twee
man. Twee bedrijven zijn overgegaan tot het aantrekken van recher-
cheurs in 1984 en 1985. Men schat dat er in totaal in ons land bij de
verschillende bedrijfsbeveiligingsdiensten een kleine honderd bedrijfsre-
chercheurs werkzaam zijn. De meesten van hen zijn ex-politiemensen.

Volgens de respondenten is er sprake van een geringe groei van de
onderzoekwerkzaamheden; die kan echter niet de vergelijking doorstaan
met andere sectoren (verzekeraars, recherchebureaus). Op grond van het
interview met managers van bedrijfsbeveiligingsdiensten is het uiteraard
moeilijk om "harde" gegevens van de hele populatie te geven. De pro-
fessionalisering binnen de veiligheidsindustrie zien we niet alleen optre-
den door de groei van de recherche-onderzoeken, maar ook op andere
terreinen. Een daarvan is de VIP-beveiliging. Binnen een van de zes in
deze paragraaf behandelde bedrijven heeft men, naast het aantrekken
van twee bedrijfsrechercheurs, twintig gewezen politiemensen in dienst
genomen ten behoeve van persoonsbeveiliging. Zij hebben tot doel de
leden van de raad van bestuur te beveiligen. Een andere is de verzor-
ging van opleidingen. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat naast
een bedrijfsrecherche en persoonsbeveiligingsdienst een bureau opleiding
heeft opgezet. Binnen dit bureau zijn vijf man werkzaam. Zij verzorgen
opleidingen voor chauffeurs van topfunctionarissen binnen het bedrijfs-
leven. Deze opleidingen worden niet alleen voor het eigen personeel
gegeven, maar ook andere bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.
Een zelfde ontwikkeling naar een multifunctionele beveiliging, waarbin-
nen het uitvoeren van recherche-onderzoeken een. aspect is, zullen we
ook zien in het hoofdstuk over de recherchebureaus (paragraaf 5.3.2).

Tot slot van deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen bin-
nen een zesde bedrijfsbeveiligingsdienst: die van de Stichting Casinospe-
len. Rond 1980 heeft de bedrijfsbeveiligingsdienst van een casino een
beperkte taakstelling: de ordehandhaving in het casino. Hierbij moeten
wë denken aan de bekende portiers- en surveillancetaken en bv. het
verzorgen van geldtransporten. Na 1980 vindt er een geleidelijke veran-
dering plaats in de taakstelling. Binnen de bedrijfsbeveiliging wordt een
opsporingsgroep opgericht. Per casino zijn nu drie à vijf onderzoekers
werkzaam naast het beveiligingspersoneel (vijf à zeven man). De be-
drijfsrechercheurs hebben een tweeledige taak: het controleren van het
personeel en het publiek op mogelijke fraude aan de speeltafels. De on-
derzoekers, allen gewezen rechercheurs, hebben een croupieropleiding
gehad, waardoor ze vertrouwd zijn met alle ins en outs van het casino-
bedrijf. Zij controleren procedures aan _de speeltafels door zich te men-
gen onder de spelers. Interessant is ook dat het Nederlands casinowezen
vooruit loopt op dergelijke ontwikkelingen in ons omringende landen.
Incidenteel worden onderzoekers verhuurd aan casino's in het buiten-
land, waar zij dan onderzoeken doen naar interne fraude.

4.2.1 De onderzoeken

De onderzoeken van deze bedrijfsbeveiligingsdiensten richten zich voor-
namelijk op interne vermogensvergrijpen tegen het eigen bedrijf (dief-
stal, bedrog en verduistering door eigen personeel). Alleen de Stichting
Casinospelen kan in haar onderzoeken derden betrekken, wanneer er
sprake is van fraude aan de speeltafels door bezoekers. In alle gesprek-

28



ken wordt gesteld dat wanneer niet-personeelsleden zijn betrokken in
een onderzoek, de zaak wordt overgedragen aan de politie. Naast de
onderzoeken naar interne fraude worden door de bedrijfsrechercheurs
van de verschillende diensten antecedentenonderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken hebben met name betrekking op nieuw aan te stellen per-
soneel. De respondenten zijn hier overigens niet eenduidig over. Slechts
twee respondenten maken melding van dit soort onderzoeken. Uit de in-
terviews met particuliere rechercheurs en handelsinformatiebureaus ech-
ter valt af te leiden dat het bedrijfsleven een beroep op hen doet voor
deze zogenaamde "pre-employment checks". Het is niet duidelijk gewor-
den op welke schaal deze plaatsvinden en wat precies wordt onderzocht.
Uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek weten we dat onder andere
op de volgende zaken wordt gelet: medische, financiële, sociale en poli-
tieke informatie2. In veel gesprekken met respondenten wordt een on-
derscheid gemaakt tussen interne en externe fraude. In de volgende pa-
ragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen een aantal banken. We
zullen zien dat daar met name de externe fraude aanbod komt.

4.3 De banken

De banken in ons land hebben allemaal een bedrijfsbeveiligingsdienst die
zich bezighoudt met de interne en externe beveiligingsaspecten. Naast
de in de vorige paragraaf behandelde taken heeft de bedrijfsbeveiliging
een belangrijke adviserende rol in de bouw van nieuwe panden of het al
dan niet aankopen van bestaande gebouwen. Verder worden risico-analy-
ses gemaakt van bestaande procedures binnen de banken (geldstromen,
kasprocedures, fysieke beveiliging van personeel door middel van techni-
sche voorzieningen, enz.). Met name deze technische beveiligingsaspec-
ten, die zich uitstrekken over administratieve procedures, inrichting var
de banken, kluis- en informatiebeveiliging behoren al lang tot de taal
van de bedrijfsbeveiliging. Eind jaren zeventig, begin jaren tachti-
wordt de bankwereld geconfronteerd met een toename van bankoverval
len en fraude met een gegarandeerd betaalmiddel (cheques), maar ook
(incidenteel) met interne fraude.

Zo is het aantal bankovervallen sinds 1980 verdubbeld. In 1986 zijn
er 211 bankovervallen gepleegd. Het aantal overvallen op postagent-
schappen ligt aanzienlijk hoger. Van het totaal van meer dan f 60 mil-
jard aan giraal betalingsverkeer wordt voor een bedrag van zeker f 40
miljoen schade geleden door de banken en de Postbank NV. In recente
berichten wordt dit bedrag nog hoger gesteld. De Postbank verliest
jaarlijks 70 miljoen gulden door diefstal van betaalkaarten. Dat is onge-
veer 70% van de totale fraude met cheques.3

4.3.1 Fraude-afdelingen binnen de banken

In de interviewronde zijn drie banken benaderd. Er is gesproken met de
hoofden van de bedrijfbeveiligingsdienst en tevens met een hoofd van
een fraude-afdeling van een van deze drie banken.

In de onderzoeksfeer wordt in eerste instantie door een van de ban-
ken een beroep gedaan op de accountantsdienst. Enkele malen worden
interne fraudezaken opgepakt, doch dit leidt niet altijd tot positieve ef-
fecten. De meeste zaken hebben betrekking op externe fraude. De ac-
countantsdienst mist de specifieke recherche-know-how. Rond 1982
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wordt dan ook overgegaan tot de aanstelling van onderzoekers binnen
de bedrijfsbeveiligingsdienst. Op dit moment zijn dit er zes. Zij zijn
gerecruteerd uit de reguliere politie.

De tweede bank maakt een soortgelijke ontwikkeling door in dezelf-
de periode. Hier wordt een organisatie fraudebestrijding opgezet die
bestaat uit vijf man (twee ex-politiemensen, een accountant en twee
binnendienstmedewerkers voor de administratie). Na het reorganisatie-
proces dat op dit moment loopt, wordt de fraude-afdeling zeven man
sterk en naar verwachting worden er volgend jaar nog 1 à 2 onderzoe-
kers aangetrokken. Naast deze fraude-afdeling worden incidenteel on-
derzoeken uitgevoerd door tien personeelsleden van het beveiligingsper-
soneel (bewakers, surveillanten), dat in totaal uit 68 man bestaat.

De derde bank trekt in de tweede helft van de jaren zeventig 5 bri-
gadiers van politie aan met een recherche-achtergrond. Sindsdien zijn
geen mensen aangetrokken.

In totaal hebben deze drie banken 16 onderzoekers in dienst. Vol-
gens de respondenten werken er op dit moment ongeveer dertig onder-
zoekers bij de diverse Nederlandse banken. Wat in enkele gesprekken
werd afgezet tegen de sterkte van de Postale Recherche, die 119 mede-
werkers heeft. Deze Postale Recherche, "een feitelijk volledig zelfstan-
dige, operationele recherchedienst"4, van de PTT en Postbank NV,
neemt op dit moment een bijzondere positie in. Tegen de achtergrond
van de verzelfstandiging van het staatsbedrijf PTT loopt op dit moment
de discussie over de positie van de Postale Recherche.

Ten slotte een laatste opmerking over de fraude-afdelingen. Zoals we
zagen in hoofdstuk twee en drie wordt soms gebruik gemaakt van free-
lancers. Dit gebeurt niet door de besproken banken.

4.3.2 De onderzoeken

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe fraude. De
onderzoeken strekken zich over de beide vormen van fraude uit, maar
het merendeel van de onderzoeken heeft betrekking op externe fraude.
Vormen van externe fraude zijn: chequevervalsing, openen van fraudu-
leuze rekeningen en diefstal van cheques. Een bank maakt melding van
het feit dat zij tevens verhaalsonderzoeken doen. Dit zijn onderzoeken
die zich richten op de financiële handel en wandel van bedrijven (zie
ook hoofdstuk 6). De onderzoekers bij de drie banken zijn centraal -op
een kantoor werkzaam. Hun onderzoeken richten zich zo nodig op alle
filialen van die bank.

4.3.3 De Stichting Bevordering Chequeverkeer

De Stichting Bevordering Chequeverkeer bestaat sinds 1067. Nederlandse
bankinstellingen die betaal- en/of eurocheques verstrekken, zijn bij de
Stichting aangesloten. De Stichting, een initiatief van de gezamenlijke
banken, krijgt informatie over iedere diefstal en/of vermissing van
cheques aangeleverd door de banken. Het databestand van de Stichting
is de enige in ons land. De Centrale Recherche Informatiedienst heeft
geen registratiesysteem op dit gebied. De parallel met het CIS (zie
paragraaf 2.3) kan getrokken worden. Zowel de Stichting Bevordering
Chequeverkeer als het CIS zijn unieke databestanden op hun respectie-
velijke terreinen. Tot 1 juli 1986 had de Stichting de beschikking over
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een fonds, waar alle aangesloten leden in bijdroegen, waaruit de geleden
schade werd betaald. Sinds die datum zijn de banken hier zelf verant-
woordelijk voor. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid geleid, of zal
leiden, tot een toename van de onderzoekbehoefte binnen de bankwe-
reld.

In 1979 en 1980 komen meer en meer fraudesignalen binnen bij de
Stichting. Dit leidt tot de oprichting binnen de Stichting van een afde-
ling beveiliging, in december 1981, met als doel bestrijding van fraude
met gegarandeerde betaalmiddelen. De afdeling heeft een administratieve
functie (bijhouden en analyseren van gegevensbestanden) en een coordi-
nerende functie (onderhouden van contacten met banken, politie en in-
ternationale chequemaatschappijen). Verder geeft de Stichting voorlich-
ting en adviseert op technisch gebied (verbeteringen in de cheque of
pasjes) en pleegt eigen onderzoeken. De stichting heeft 14 personen in
dienst. Twee van hen zijn ex-politiemensen, die onderzoeksmatig bezig
zijn.

4.4 Conclusie

Bedrijfsbeveiligingsdiensten hebben met name een externe bewakings-
functie (portierstaken, surveillance en objectbewaking). Binnen de be-
drijfsbeveiligingsdiensten zijn daarnaast bedrijfsrechercheurs werkzaam.
Zij verrichten preventieve onderzoeken (antecedenten) van (potentiële)
werknemers en interne fraude-onderzoeken. Het aantal bedrijfsrecher-
cheurs wordt geschat op 100. De groei binnen de produktiebedrijven is
waarschijnlijk beperkt. Groei treedt op binnen de banken. Sinds het
midden van de jaren zeventig trekken de banken gewezen politiemensen
aan voor chequefraude-onderzoeken. Met name in het begin van de ja-
ren tachtig zet deze groei zich door. Er zijn nu 30 onderzoekers werk-
zaam in deze sector. Zij houden zich bezig met interne en externe
fraude. Onder interne fraude wordt fraude van het eigen personeel ver-
staan. Externe fraude-onderzoeken richten zich ook op derden.
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Noten hoofdstuk 4

1. Dekkers (1982). Zie ook Horan (1967). In deze publikatie wordt o.a.
ingegaan op de vakbondsgeschiedenis (1870-1940). Bedrijfsrecher-
cheurs speelde met name een rol bij de infiltratie van de zich uit-
breidende arbeidersbeweging. Johnson stelt dat "labour spying,
carried out on a massive scale, during this period enabled employers
to penetrate and destroy many nascent labor organizations by ex-
posing potential union leaders". Zie hiervoor zijn artikel: Taking care
of labor: the police in American politics (1976). Het Pinkerton De-
tective Agency, dat nu zeventig kantoren in de VS en daarbuiten
heeft, met 13.000 mensen in vaste dienst en 9.000 part-timers, heeft
overigens in haar statuten opgenomen "that it will not take on a job
that could lead to accusations of strikebreaking". Deze bepaling is
opgenomen na een incident in 1937, waarbij 9 detectives en 11 ar-
beiders omkwamen bij een poging een staking te breken. Zie hier-
voor Riley (1983).

2. Hoogenboom (1986).

3. Trouw, 13-05-1987. Zie ook Politie en PTT (1986), een rapport over
de consequenties voor de Opsporingsdienst bij de PTT als gevolg van
de verzelfstandiging van PTT per 1 januari 1989. Zie verder voor de
fraudecijfers Het Algemeen Dagblad, 21-12-1987.

4. Politie en PTT (1986), blz. 10.
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5 De particuliere recherche

5.1 Inleiding

De figuur van de particuliere detective vinden we in de hele geschiede-
nis van de veiligheidsindustrie terug. Een naam als Pinkerton is een
begrip in de Verenigde Staten. Deze man stond niet alleen aan de basis
van een van de eerste particuliere detectivebureaus, maar zijn organisa-
tie wordt ook gezien als een voorloper van de huidige FBI. De betrok-
kenheid van Pinkerton in de Amerikaanse burgeroorlog zorgde ervoor
dat zijn bureau de eerste criminele inlichtingendienst zou worden in de
VS, lang voordat hier sprake van was binnen de politie-organisatie'. In
Groot-Brittannië vinden we de eerste detectives rond de eeuwwisseling2.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de particuliere detectives en re-
cherchebureaus in ons land. Het beroep van detective, of particuliere
rechercheur, is een vrij beroep. Er is geen verplichting tot inschrijving
in de Kamer van Koophandel noch bestaat er een vergunningenstelsel,
zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De beroepsgroep valt niet
onder de Wet op de Weerkorpsen.

In de interviewronde is met 17 personen gesproken die werkzaam zijn
als particulier rechercheur. Het ligt niet in de lijn van dit hoofdstuk
alle bureaus die zijn benaderd, te bespreken. Ik heb getracht een analy-
sekader te ontwikkelen, waarbinnen een aantal ontwikkelingen duidelijk
wordt. De nadruk ligt hierdoor op een paar grote lijnen en niet op de
individuele bureaus. Er is een indeling gehanteerd in een eerste en een
tweede generatie recherchebureaus. De belangrijkste verschillen tussen
de twee generaties hebben betrekking op de opdrachtgevers, grootte van
de bureaus en de opleiding van de onderzoekers (wel of niet een poli-
tie-achtergrond). Dit is gebeurd om enige schifting aan te brengen in
de verscheidenheid van personen en bureaus. Deze indeling houdt welis-
waar in dat er in de tijd gezien nieuwe recherchebureaus zijn ontstaan,
maar niet dat de eerste generatie van het toneel verdwijnt. Zij ver-
schillen echter van elkaar op een aantal kenmerken.

5.2 De eerste generatie

5.2.1 De eenmanszaken en detectivebureaus

Het eerste criterium dat wordt gehanteerd bij de indeling in dit hoofd-
stuk, is het aantal jaren dat de particuliere detectives werkzaam zijn.
In tegenstelling tot de tweede generatie zijn de particuliere detec-
tives/rechercheurs in deze paragraaf minimaal 12 à 15 jaar werkzaam.

De oudste, nog actieve, detective begint zijn bedrijf in 1943. Naast
de meer traditionele onderzoeken naar vermiste personen en echtschei-
dingen, is hij werkzaam voor woningstichtingen waarvoor incassowerk
wordt verricht. Onderdeel van dit laatste vormt onder andere het ver-
richten van verhaalsonderzoeken (financiële gegevens verzamelen). Zijn
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markt krijgt een gevoelige klap, wanneer rond 1970 de huidige echt-
scheidingswet wordt aangenomen, waarin het bewijs van ontrouw wordt
geschrapt. Het is een eenmanszaak.

De tweede detective begint in het begin van de jaren vijftig. Hij
werkt voor particulieren, advocaten en makelaars. Een deel van zijn
werk vormt de hotelcontrole (diefstallen en bezoeken van "werkende"
vrouwen). Ook dit is een eenmanszaak. In tegenstelling tot zijn hiervoor
besproken collega heeft hij een politie-achtergrond. Deze eenmanszaken,
waarvan er nu nog een aantal bestaat, worden in de jaren zestig aan-
gevuld. met recherchebureaus, die geleidelijk aan een grotere personele
bezetting krijgen. De eerste van deze bureaus is nu 24 jaar actief. Aan-
vankelijk had dit bureau 14 man in dienst. Naast het uitvoeren van re-
cherche-onderzoeken had het bureau een handelsinformatie-afdeling en
verrichtte bewakingswerk. Beide laatste taken zijn afgestoten. De direc-
teur heeft geen politie-achtergrond. Op dit moment zijn er naast hem
drie man in dienst. Twee daarvan zijn gewezen politiemensen. De afge-
lopen tien jaar is er geen verloop geweest. De opdrachtgevers zijn
voornamelijk particulieren en daarnaast komt een deel van de opdrach-
ten uit het bedrijfsleven. Een voorbeeld van het laatste is een onder-
zoek naar een gewezen werknemer, die bij zijn ontslag een concurren-
tiebeding heeft getekend. Dit kan inhouden dat de betrokken persoon de
komende twee jaar niet in dezelfde branche werkzaam mag zijn.

Dit laatste bureau is drie jaar geleden overgegaan tot de oprichting
van de Detective Associatie Nederland. Hierbij zijn drie bureaus aange-
sloten, die qua soorten van onderzoek, opdrachtgevers en aantal jaren
dat zij werkzaam zijn, tot op grote hoogte vergelijkbaar zijn. Een van
de twee andere bureaus heeft een gewezen politieman als directeur. Het
derde bureau heeft geen vast personeel, maar doet een beroep, wanneer
het nodig is, op freelancers.

5.2.2 .De grotere recherchebureaus

Een volgende fase in de geschiedenis van de recherchebureaus begint
met de oprichting, in 1962, van wat nu het grootste recherchebureau
van Nederland is. Dit bedrijf heeft in de afgelopen 25 jaar een geleide-
lijke groei doorgemaakt en heeft in 1987 20 man in dienst, van wie ei
4 administratief werkzaam zijn en de anderen recherche-onderzoeken
verrichten. Noch de directeur, noch de onderzoekers hebben een politie-
achtergrond. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekers is 33 jaar. Dit
bureau verricht uitsluitend onderzoeken voor het bedrijfsleven, niet
voor particulieren. Het aantal onderzoeken wordt geschat op 350 à 450
per jaar. Men maakt principieel geen gebruik van freelancers. Rond de
jaren tachtig heeft dit bureau enige tijd twee gewezen politiemensen
in dienst gehad. Deze zijn later voor zichzelf begonnen.

Het tweede recherchebureau dat in deze paragraaf wordt behandeld
is in 1970 opgezet. Naast de directeur/eigenaar voeren zes man de re-
chercheonderzoeken uit. Geen van allen hebben zij bij de politie ge-
werkt. Dit bureau werkt voornamelijk voor het bedrijfsleven, soms voor
particulieren en incidenteel voor verzekeraars. Het bureau maakt geen
gebruik van freelancers.
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5.2.3 De onderzoeken

Bij de bespreking van de kleinere recherchebureaus is aan de hand van
een aantal voorbeelden reeds aangegeven wat voor soort onderzoeken
worden verricht. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op onderzoe-
ken die de twee grotere bureaus verrichten. De nadruk ligt op de on-
derzoeken die in opdracht van het bedrijfsleven worden gedaan. Dit ge-
beurt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Een onderscheid in de onderzoeken, we zagen dit ook in de hoofd-
stukken over de verzekeraars en de expertisebureaus (onderzoeken in
de acceptatiesfeer), is de tweedeling in preventieve en fraude-onderzoe-
ken. Onder preventieve onderzoeken worden antecedentenonderzoeken
verstaan. Deze hebben veelal betrekking op sollicitanten die op een
strategische positie in een bedrijf komen, waar zij bijvoorbeeld de ver-
antwoording over belangrijke geldstromen hebben.

- Een sollicitant overhandigt zijn nieuwe werkgever een curriculum
vitae. Het recherchebureau krijgt opdracht deze te "checken". Oude
werkgevers van de sollicitant worden benaderd. Indien gevraagd,
wordt tevens een onderzoek ingesteld naar de financiële positie van
de betrokken persoon. Dit gebeurt soms in samenwerking met han-
dels- en informatiekantoren (zie hoofdstuk 6).

Het merendeel van de onderzoeken echter hebben betrekking op fraude
binnen bedrijven.

- Een vertegenwoordiger in een bepaald produkt wordt ervan verdacht
gelijktijdig te handelen in soortgelijke produkten voor een andere
firma. Door middel van onder andere observatie wordt dit al dan niet
vastgesteld.

- Een bedrijf constateert vermissingen in de voorraden. Een onderzoek
moet uitwijzen of er sprake is van interne fraude.

Deze vormen slechts enkele voorbeelden van de soorten van onderzoek.
Andere zijn: opsporen van afluisterapparatuur, aantonen concurrentiebe-
ding overtredingen, contractbreuk bewijzen, inbreuken op patentrech-
ten/licenties bewijzen, handschriftanalyses, uitlekken van bedrijfsgege-
vens opsporen, verduistering (diefstal, kascontroles en zwendel) bewij-
zen, ziekteverzuimcontroles en de opsporing van getuigen, personen,
goederen of eigendommen.

Beide bureaus voeren zowel preventieve als interne fraude-onderzoe-
ken uit. Zij constateren een groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven.

5.2.4 De eerste generatie: conclusie

De eerste generatie recherchebureaus bestaat uit eenmanszaken en be-
drijven die hooguit een paar man op de loonlijst hebben. Het is niet
mogelijk om precies zicht te krijgen op de hoeveelheid eenmanszaken.
Dit komt door de gebrekkige registratie, door het feit dat lang niet alle
bedrijven adverteren (Gele Gids) en door het feit dat met name binnen
deze categorie de respons niet vergelijkbaar is met de andere sectoren.
De respondenten schatten dat er ongeveer vijftien bureaus werkzaam
zijn in ons land. De in de inleiding van hoofdstuk 1 vermelde non-res-
ponse vonden we met name in deze eerste generatie bureaus. De in het
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onderzoek benaderde bureaus hebben in totaal 58 man in dienst. Ken-
merken van deze eerste generatie zijn:
- Langer dan 10 à 12 jaar actief.
- De onderzoekers hebben over het algemeen geen politiële achtergrond.
- De eenmanszaken en kleinere bureaus werken voor particulieren en in

mindere mate voor het bedrijfsleven. De twee grotere bedrijven met
name voor het bedrijfsleven.

- De groei in de benaderde bedrijven is geleidelijk.

5.3 De tweede generatie

5.3.1 Gewezen politiefunctionarissen betreden de markt

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig is er de opkomst van particu-
liere recherchebureaus die een andere signatuur hebben.

Twee oud-rechercheurs van de rijkspolitie beginnen in 1983 voor
zichzelf. Zij boeken veel succes met enkele complexe verzekeringszaken.
In een aantal steden, Den Haag en Zwolle, is er sprake van moedwillige
aanrijdingen; steeds zijn hierbij dezelfde personen betrokken. Deze za-
ken, in de wandelgangen het Haagse en Zwolse circuit genoemd, wor-
den door dit bureau opgelost. Het bureau heeft inmiddels vijf man,
gewezen rechercheurs, aangetrokken en werkt voor 95% voor de verze-
keraars. Tot hun opdrachtgevers behoren ongeveer 40 verzekeringsmaat-
schappijen. De twee partners zijn kort geleden uit elkaar gegaan. Het
bureau werkt onder leiding van de een op de oude voet verder. Men
verwacht in de loop van dit jaar nog twee man aan te trekken. De an-
der is een eigen recherchebureau begonnen en heeft inmiddels één on-
derzoeker aangetrokken.

Twee andere ex-politiemensen doen twee jaar ervaring op bij het
grootste recherchebureau dat ons land kent, en beginnen in 1981 voor
zichzelf. Er werken nu in totaal vier gewezen politiemensen. Ook dit
bureau doet onderzoeken naar verzekeringsfraude, maar daarnaast komen
er opdrachten van de advocatuur, van een aantal banken en uit het be-
drijfsleven.

Een derde politieman maakt eveneens in 1981 de stap naar de parti-
culiere sector. Hij werkt alleen en maakt, wanneer nodig, gebruik van
freelancers die bijvoorbeeld plaatselijk bekend zijn of in kringen fre-
quenteren die voor het onderzoek relevant zijn. Dit bureau werkt voor-
namelijk voor het bedrijfsleven (95%) en in de overige gevallen voor
particulieren. Naast het verrichten van fraude-onderzoeken bieden deze
bureaus ook aan om risico-analyses te maken van een bepaald bedrijf.

5.3.2 Training, advisering, VIP-beveiliging en recherche-onderzoeken

Een betrekkelijk recente ontwikkeling is het ontstaan van bedrijven die
een breed pakket van diensten aanbieden, waarvan het verrichten van
recherche-onderzoeken er één is. Het zijn dus niet strikt genomen re-
cherchebureaus zoals die tot nu toe zijn behandeld. Alhoewel we ook
daar zagen dat de voorlichting, de preventieve adviesfunctie, een rol
speelt. Binnen de in deze paragraaf behandelde bedrijven echter komt
de preventieve component door de combinatie van advisering (risico-
analyses), trainingen en VIP-beveiliging, waarschijnlijk nog meer tot
zijn recht. Alvorens in te gaan op de recherche-onderzoeken wordt stil-
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gestaan bij de andere activiteiten.
De adviesfunctie van de in deze alinea behandelde bedrijven wordt

sterk naar voren geschoven: "De beveiliging van personen, bedrijven,
installaties en objecten begint met het maken van een risico-analyse:
alles wat mis kan gaan op een vel papier. Aan de hand daarvan kali
een beveiligingsplan worden opgesteld. Gevolgd door adviezen".

Deze advisering kan zich over een breed terrein uitstrekken: het op-
stellen van ontruimingsplannen, bouwkundige adviezen, beveiligings- en
route-adviezen voor waardetransporten, bedrijfsspionage- en fraudege-
voeligheidsanalyses en voorstellen voor informatiebeveiliging, enz. Een
specifiek onderdeel van dergelijke risico-analyses vormt de persoonsbe-
veiliging (of VIP-beveiliging).

Mensen op strategische posities binnen het bedrijfsleven kunnen een
doelwit vormen voor kidnappers en/of politiek gemotiveerde groeperin-
gen die aanslagen plegen. Desgewenst leveren deze drie bedrijven per-
soonsbeveiligers. Een van de drie bedrijven doet voor deze VIP-beveili-
ging een beroep op een "pool" van ex-politiemensen. Voor een deel
hebben deze politiemensen de dienst verlaten, maar anderen zijn nog
werkzaam binnen de politie. De laatsten zijn politiefunctionarissen die
ervaring hebben opgedaan met soortgelijke werkzaamheden binnen de
politie. Opnieuw zien we hier het verschijnsel moonlighting opduiken:
politiemensen die freelance werken voor de particuliere sector. De di-
recteur van dit bedrijf is werkzaam geweest bij de rijkspolitie, waar hij
onder andere betrokken is geweest bij arrestatieteams en VIP-bevei-
liging. Voor zijn overstap naar de particuliere sector was hij belast
met de landelijke coordinatie op dit terrein. Onderdeel van de VIP-be-
veiliging vormt ook de levering (huur of koop) van gepantserde auto's.
Het in deze alinea behandelde bedrijf is gelieerd aan een bedrijf dat
deze levert. Men heeft de beschikking over twintig auto's, die al dan
niet met chauffeur worden verhuurd. De overheid doet bij staatsbezoe-
ken ook een beroep op dit bedrijf. Naast de risico-analyses en per-
soonsbeveiliging verzorgen deze drie bedrijven opleidingen. Deze richten
zich met name op rijvaardigheden van chauffeurs van topfunctionarissen
uit het bedrijfsleven. De nadruk in deze rij-opleidingen ligt op hoe men
dient te handelen tijdens achtervolgingen en bijvoorbeeld een wegblok-
kade. Daarnaast leven ideeën bij twee van de drie bedrijven om oplei-
dingen te gaan verzorgen op het gebied van "Stressmanagement". De be-
doeling van een dergelijke cursus is om mensen uit het bedrijfsleven
uit hun'vertrouwde omgeving te halen en ze fysiek en psychisch onder
druk te zetten. Hierdoor worden zij geoefend in het handelen in tijden
van calamiteiten binnen het bedrijf. Een dergelijke opleiding zou onder
andere in de vorm van een "Survival weekend" kunnen worden verzorgd.
De preventieve component binnen deze drie bedrijven komt met andere
woorden op verschillende manieren aan bod. Naast de bovengenoemde
functies verrichten deze drie bedrijven recherchewerkzaamheden.

Een van de benaderde bedrijven heeft een bedrijfsrecherchebureau
binnen de organisatie. De onderzoeken worden uitgevoerd door een klein
aantal mensen uit de vaste staf of door (ex-)politiemensen die op free-
lance basis werken. Afhankelijk van de aard van de onderzoeken wordt
gekeken of op deze "pool" van freelancers een beroep wordt gedaan. De
"pool" bestaat uit acht mensen. Vijf daarvan zijn politiefunctionarissen,
de andere drie hebben de politiedienst verlaten (ander werk of VUT).
De constructie van politiemensen die worden ingehuurd door de parti-
culiere sector, wordt nader besproken in hoofdstuk zeven.

Het tweede bedrijf heeft drie man in dienst. Naast een deel opleiding,
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training en VIP-beveiliging, wil het bedrijf onderzoeken voor met name
het bedrijfsleven gaan verrichten. De oprichting van dit bedrijf is zeer
recent. De initiatiefnemers, voormalige leden van een arrestatieteam van
de politie, hebben een jaar ervaring opgedaan bij een beveiligingsdienst.
Voor deze, tijdelijke, constructie was gekozen om commerciële ervaring
op te doen. In deze periode zijn onderzoeken uitgevoerd en is aan
VIP-beveiliging gedaan.

Het derde bureau ten slotte onderscheidt zich van de vorige twee
door in zijn pakket tevens de handel in elektronica (o.a. afluisterappa-
ratuur) te hebben opgenomen naast opleidings- en adviseringstaken. De
onderzoeken worden uitbesteed aan collega's in de particuliere recher-
chewereld, al naar gelang de aard van het onderzoek. Zo zijn er "vas-
te" mensen voor fraudezaken, observatie, persoonsbeveiliging en foto-
grafie. Met uitzondering van het laatste bedrijf wordt de directie ge-
vormd door oud-politiemensen, vooral voormalige leden van arrestatie-
teams.

5.3.3 - De onderzoeken

De onderzoeken van deze tweede generatie recherchebureaus richten
zich op het hele scala van vergrijpen waarmee het bedrijfsleven wordt
geconfronteerd. Deze kunnen een interne of een externe oorzaak heb-
ben. Twee vormen van fraude worden onderzocht: interne en verzeke-
ringsfraude. De eerste vormt het leeuwedeel van de werkzaamheden.

De hoofdmoot van de verzekeringsonderzoeken wordt gevormd door
de toedrachtsonderzoeken naar opzettelijke aanrijdingen, branden en in-
braken. De onderzoeken in opdracht van het bedrijfsleven zijn verge-
lijkbaar met de voorbeelden die zijn genoemd bij de eerste generatie.
Daarnaast worden import- en computerfraude genoemd en bijvoorbeeld
het misbruiken .van voorkennis bij beursspeculaties.

Ten slotte gaan we in op de activiteiten van de in paragraaf 5.3.2 be-
handelde bureaus. De respondenten noemen de volgende onderzoeken
waarvoor zij ingeschakeld (kunnen) worden:
- onderzoek naar gevallen van diefstal, verduistering of malversaties;
- onderzoek naar het reilen en zeilen van dubieuze debiteuren, informa-

tievergaring betreffende solvabiliteit;
- onderzoek naar bedrijfsspionage;
- opsporing van afluisterapparatuur.
Een van de drie bureaus noemt daarnaast de mogelijkheid om informa-
tie te vergaren omtrent economisch en politiek gemotiveerde organisa-
ties en groeperingen.

5.3.4 De tweede generatie: conclusie

Vanaf het begin van de jaren tachtig zien we de oprichting van recher-
chebureaus die voor bijna 100% uit ex-politiemensen bestaan. Deze
tweede generatie telt zeven bureaus. Gezamenlijk hebben zij 20 man in
dienst. De vaststelling van de exacte sterkte wordt bemoeilijkt door het
feit dat er gebruik wordt gemaakt (door twee bureaus) van freelancers.
Een van deze bureaus doet (soms) een beroep op vijf rechercheurs die
werkzaam zijn binnen de reguliere politie. Enkele rechercheurs maken
de overstap van de politie naar het bedrijfsleven en trekken vervolgens
politiemensen aan. Dit voor wat betreft de aanbodzijde van de markt.
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De vraagzijde van de markt wordt gevormd door het bedrijfsleven. De
toenemende vraag naar particuliere recherche-onderzoeken, die gecon-
stateerd is bij de eerste generatie recherchebureaus, zet zich onvermin-
derd voort. Nieuw is de vraag van de verzekeraars. De tweede generatie
recherchebureaus onderscheidt zich van de eerste generatie door:
- een betrekkelijk recente oprichting;
- het personeel is vrijwel geheel gerecruteerd uit de opsporingsambte-

naar;
- de vraag komt, evenals bij de eerste generatie, vanuit het bedrijfsle-

ven, maar daarnaast van de verzekeraars;
- de groei is relatief gezien groot.

5.4 Zelfregulering: de Vereniging van Nederlandse Recherchebureaus

In 1985 is de Vereniging van Nederlandse Recherchebureaus (VVNR) op-
gericht. Naast de in paragraaf 5.2.2 genoemde Detective Associatie
Nederland bestaat er nu een tweede belangenvereniging binnen de bran-
che. De VVNR poogt een overkoepelende organisatie voor recherchebu-
reaus van de grond te krijgen. Bij de VVNR zijn acht leden aangeslo-
ten.

Een adviescollege, bestaande uit drie onafhankelijke leden behandelt
de aanvragen. Tot nog toe zijn er vier negatieve adviezen verstrekt,
omdat de bureaus die een lidmaatschap aanvroegen, werkzaamheden ver-
richten die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de VVNR.
Zeven van de acht leden zijn inmiddels als volwaardig lid opgenomen in
de Vereniging. Drie leden van de Vereniging vertegenwoordigen de
tweede generatie recherchebureaus. De overige leden, op één na, zijn
recherchebureaus uit de eerste generatie.

De uitzondering binnen de Vereniging wordt gevormd door één aspi-
rantlid, dat zich voornamelijk bezighoudt met de verzameling van han-
delsinformatie (zie ook hoofdstuk 6). Dit bureau verricht geen recher-
che-onderzoeken in de strikte zin van het woord (verhoor, observatie
enz.). Dergelijke verzoeken van opdrachtgevers worden uitbesteed aan
andere recherchebureaus (leden en niet-leden van de VVNR). Dit bu-
reau levert voornamelijk basisgegevens aan (handelsinformatie) voor
recherchebureaus. Daarnaast behoren verzekeraars en banken tot de
opdrachtgevers. De laatste doen onder andere een beroep op dit bureau
voor de verstrekking van consumptieve kredieten. Het verschil tussen de
handelsinformatiebureaus en dit bureau is dat ook onderzoeken worden
verricht op particulieren. De handelsinformatiebureaus beperken zich
tot bedrijven (zie ook paragraaf 6.3). Dit bureau is in 1981 opgericht en
heeft 10 binnendienstmedewerkers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
freelancers (correspondenten). Dit zijn er enige tientallen verspreid over
het hele land. Onlangs heeft het Adviescollege van de VVNR een nega-
tief advies uitgebracht over genoemd bureau.

Recherchebureaus die niet zijn aangesloten bij de Vereniging, zijn de
eerste generatie bureaus die zichzelf hebben georganiseerd in de Detec-
tive Associatie Nederland en twee van de in paragraaf 5.3.2 behandelde
multifunctionele recherchebureaus en het grootste recherchebureau van
ons land. De laatste wil zich noch bij de ene noch bij de andere belan-
gengroep aansluiten. De directeur van dit bedrijf acht een van de cen-
trale doelstellingen van de VVNR - de bevordering van de erkenning
van de recherchebureaus als instituut om bewijslast aan te dragen -
niet noodzakelijk. Zijn ervaring is dat het wel meevalt met dat slechte
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imago van de bedrijfstak.
De VVNR is, ondanks het feit dat zij geen spreekbuis vormt voor de

hele branche, een duidelijke poging om tot zelfregulering binnen de
recherchewereld te komen. Naast het genoemde Adviescollege heeft de
Vereniging een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld; verder heeft
zij een code of conduct (gedragsregels) opgesteld en zijn er plannen
voor het opzetten van een opleiding voor particuliere onderzoekers.

5.5 De particuliere recherchebureaus: samenvatting

Het is, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld, moeilijk om
de diversiteit op dit terrein in een schema te passen. Toch is de inde-
ling in de eerste en tweede generatie in zoverre nuttig dat een aantal
ontwikkelingen duidelijk wordt:
1. De verandering in de vraagzijde van de markt: van particulieren naar

bedrijfsleven, waaronder de verzekeraars.
2. De verandering in de aanbodzijde van de markt:

a. van eenmanszaken naar de grotere bureaus (zowel in de eerste
als in de tweede generatie),

b. van onderzoekers met een niet-politiële achtergrond naar de wer-
ving van gewezen politiemensen.

Zoals gezegd, blijven de beide "generaties" naast elkaar werkzaam. Een
van de respondenten verwoordt de huidige situatie door te stellen dat
"de onderzoeksmarkt breed genoeg is, zowel geografisch als qua soorten
van onderzoek. Daarnaast is er sprake van groei; er is vraag zat". Er is
dus sprake van uitbreiding in de particuliere recherchewereld, die voor-
namelijk wordt veroorzaakt door de opkomst van de tweede generatie.
Dit neemt niet weg dat ook de eerste generatie, en dan met name het
grootste recherchebureau van ons land, niet groeit. Vrijwel bij het ter
;perse gaan van dit onderzoek bleek dat dit bureau vijf extra onderzoe-
kers had aangetrokken, van wie enkele een politie- c.q. douanerecher-
che-achtergrond hebben.

Niet is gezegd dat hiermee de toekomst voor het particuliere onder-
zoek is bepaald. Het is zeker geen "must" voor het bedrijfsleven om de
uitvoering in handen te leggen van ex-politiemensen. Deze zijn welis-
waar recherchetechnisch goed onderlegd, ze hebben immers een brede
ervaring op dit terrein opgedaan, maar hier en daar worden ook kantte-
keningen geplaatst.

Zo wordt soms het gemis aan bedrijfseconomische kennis van de ex-
rechercheurs genoemd. Onderzoeken- naar interne fraude richten zich
op zulke uiteenlopende terreinen als parallel-import, voorkennis bij
speculaties op de beurs, goederenstromen in bedrijven, octrooirechten
en computerfraude. Veelal ingewikkelde zaken die naast onder andere
verhoortechnieken, een gedegen specifieke kennis vereisen. Het is tegen
deze achtergrond dan ook niet verwonderlijk dat er "in het veld" diver-
se initiatieven leven om te komen tot een opleiding voor onderzoekers
in de particuliere sector. Maar net zoals in eerdere hoofdstukken is
geconstateerd, is er een onderlinge concurrentie gaande tussen institu-
ten en belangengroeperingen. Wie gaat de opleiding verzorgen? Toch is
er onlangs schot gekomen in deze materie. Onder auspiciën van een
aantal banken, verzekeraars en particuliere rechercheurs is een proef
van een cursus geweest. Wellicht is de werving en inschakeling van po-
litiemensen in de jaren 1980-1985 slechts de eerste, voor de hand lig-
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gende, stap die de particuliere sector heeft gezet. De verdere groei en
professionalisering zit waarschijnlijk in een combinatie van recherche-
kennis en specifieke know-how. Het is niet ondenkbaar dat een derge-
lijke evolutie zal plaatsvinden.
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Noten hoofdstuk 5

1. Riley (1983).

2. Draper (1978).
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6 De handelsinformatie

6.1 Inleiding

Handelsinformatiebureaus verzamelen en analyseren bedrijfsgegevens
(kredietwaardigheid, betalingsgedrag en o.a. omzetcijfers) van een groot
aantal bedrijven in ons land. Deze informatie wordt vervolgens verkocht
aan datzelfde bedrijfsleven. Deze hanteert de handelsinformatie voor het
verstrekken van kredieten, het aangaan van een economische relatie of
voor de bepaling of het zin heeft een verhaalsprocedure op te starten.

Op het eerste gezicht heeft dit niets te maken met de vraagstelling
van dit onderzoek. De informatie wordt verkregen uit voor ieder toe-
gankelijke.bronnen (o.a. Kamers van Koophandel, Kadaster en Hypo-
theek- en Faillissementsregisters). Toch bestaan er raakvlakken met de
particuliere recherchewereld: Zoals we zagen in de vorige hoofdstukken,
richt een aantal van de onderzoeken zich op de financiële handel en
wandel van bedrijven en personen. Zo kan blijken dat een eigenaar
wiens pand is afgebrand, kort daarvoor in financiële moeilijkheden is
geraakt. Dit kan een aanwijzing zijn dat er mogelijk sprake is van
opzet en dus van verzekeringsfraude.

Financiële gegevens, niet alleen van bedrijven maar ook van particu-
lieren, kunnen dus in veel gevallen relevant zijn voor allerlei soorten
onderzoek. Niet alleen voor het zoeken naar mogelijke motieven, maar
ook voor verhaalsmogelijkheden en/of restitutie. Tenslotte is het doel
van de veiligheidsindustrie het voorkomen van verliezen en waar deze
optreden, deze zo beperkt mogelijk te houden (zie hoofdstuk 1). In dit
hoofdstuk wordt kort ingegaan op deze handelsinformatie- en incassobu-
reaus. Door deze op te nemen in een onderzoek naar particuliere on-
derzoeksactiviteiten wil ik zeker niet de suggestie wekken dat deze be-
drijven hiermee op dezelfde lijn kunnen worden geplaatst. In zijn alge-
meenheid heeft de handelsinformatie niets met mijn vraagstelling te ma-
ken. Er bestaan echter parallellen tussen de particuliere recherche en
de handelsinformatiebureaus. Slechts deze zijn interessant voor de
vraagstelling van dit onderzoek. Tijdens de interviewronde is gesproken
met acht personen van zes bedrijven.

6.2 Handelsinformatiebureaus

De handelsinformatiemarkt in ons land wordt voor 95% bestreken door
drie bedrijven: Dun & Bradstreet, Dongelmans en Van der Graaf. De
laatste twee zijn in 1986 gefuseerd. Zij werken onder hun oude naam
verder, maar zijn in feite opgegaan in het Graydon-concern. Het aande-
lenpakket van Graydon is voor 50% in handen van Vendex. De overige
50% is eigendom van de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij,
die de grootste afnemer van handelsinformatie in Nederland is.

Deze drie bedrijven hebben samen met negen andere bureaus de Ne-
derlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus opgericht. Naast deze
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twaalf bureaus staan er honderden bedrijven en particulieren ingeschre-
ven bij de Kamers van Koophandel onder de verzamelnaam Handelsinfor-
matie, incasso en recherchebureaus. Voor het merendeel zijn dit advoca-
tenkantoren en juridische adviesbureaus die naast hun dagelijks werk
incassowerkzaamheden verrichten. De onder hun eigen naam ingeschre-
ven particulieren zijn vooral freelance medewerkers van handelsinforma-
tiebureaus. Deze worden correspondenten genoemd. De grote bureaus
werken met behulp van databanken. De relevante bedrijfseconomische
gegevens worden in deze bestanden opgenomen. Er staan in Nederland
ruim 600.000 bedrijven ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. Een
deel daarvan heeft behoefte aan handelsinformatie. Handelsinformatiebu-
reaus werken met contracten. Cliënten sluiten voor de duur van een
jaar een contract af. Hierin wordt bepaald hoeveel maal een informatie
kan worden gevraagd. Dongelmans heeft circa 3500 cliënten, waarvan er
zo'n 700 regelmatig informatie vragen. De andere cliënten vragen inci-
denteel informatie op. Dun & Bradstreet heeft ongeveer 5000 bedrijven
als cliënt. Van der Graaf en Dongelmans samen verstrekken per jaar
150.000 informaties. De grootste afnemers van handelsinformatie zijn de
handelsbedrijven, het bankwezen, de industrie, de verzekeringsmaat-
schappijen en deurwaarders. Overigens zijn de banken zelf, naast d
grotere handelsinformatiebureaus, de grootste verstrekkers van handels
informatie.

De handelsinformatie wordt, zoals gezegd, gevraagd door cliënten or
de volgende redenen: het bepalen van de verhaalpositie (heeft het zil
om een incassoprocedure op te starten?), om te bepalen of een econo-
mische relatie zal worden aangegaan en voor de kredietverstrekking
Handelsinformatie kan onder andere de volgende elementen bevatten
kadastergegevens, jaarverslagen, maatschappelijk kapitaal, omzetgege-
vens, betalingservaringen, financiële verplichtingen, structuur van eer
bedrijf, wagenpark van een bedrijf, het personeelsbestand en informatie
over de leiding van een bedrijf. Dé vraag naar handelsinformatie groeit
gestaag. Dun & Bradstreet kent een omzetstijging van 6% à 8% per jaar.
Dongelmans had 7 jaar geleden 70 man op de loonlijst staan. Dit jaar
(1987) heeft het bedrijf 200 man in dienst. Een indicatie van de groei
in de vraag naar handelsinformatie is het feit dat bedrijven in de afge-
lopen jaren veelal alleen nieuwe klanten opvroegen; nu gaat men in
toenemende mate ook over tot het opvragen van handelsinformatie van
bestaande klanten. Handelsinformatie wordt langs de volgende wegen
verkregen.
- Openbare gegevens (KvK, hypotheek- en faillissementsregisters, vak-

bladen, staatscourant, enz.).
- Incasso-ervaringen; de handelsinformatiebureaus koppelen veelal de

handelsinformatie aan incassowerkzaamheden. Door laatste wordt veel
informatie verkregen over de financiële positie van bedrijven.

- Cliënten van de handelsinformatiebureaus leveren zelf jaarlijks infor-
matie over zakelijke relaties, waardoor een goed beeld ontstaat van
betalingservaringen met andere bedrijven.

- Bureaumedewerkers benaderen telefonisch bedrijven waarvan handels-
informatie wordt gevraagd en zij benaderen cliënten om het bestand
up-to-date te houden.

- Correspondenten; van oudsher hebben handelsinformatiebureaus mensen
op freelance basis in dienst. Deze lopen openbare instellingen af
(kadaster enz.) of benaderen een bedrijf voor het bepalen van bij-
voorbeeld een verhaalspositie. Zij maken vervolgens een rapport op.
Hierin worden relevante gegevens verwerkt (huisvesting, moraliteit,
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financiële verplichtingen, enz.). Deze correspondenten betrekken in
hun werkzaamheden ook soms de naburige bedrijven en/of bewoners
of zij benaderen leveranciers om een goed beeld te krijgen van de
financiële positie. Behalve Dun & Bradstreet maken de benaderde be-
drijven gebruik van correspondenten. Veelal zijn dit gepensioneerde
mensen of mensen die hun dagelijkse werk kunnen combineren met dit
soort werk, doordat zij variabele werktijden hebben of part-time ba-
nen hebben.

6.3 Afstoting van de onderzoeken op particulieren

In het begin van de jaren tachtig komt een van de behandelde handels-
informatiebureaus in opspraak. Publikaties in de pers over de handel in
privégegevens leiden onder andere tot kamervragen. Met name staat de
relatie tussen de Postcheque-en Girodienst (PCGD) en Dongelmans cen-
traal. De laatste wordt door de PCGD ingeschakeld voor de vaststelling
van verhaalsmogelijkheden bij cliënten met een langdurige debetstand.
De minister van Verkeer en Waterstaat antwoordt dat de PCGD en de
Rijkspostspaarbank deze functie in eigen beheer zullen gaan uitvoeren.1

Deze kamervragen en negatieve publiciteit over met name het onder-
zoek op particulieren leidt tot de afsplitsing binnen Van der Graaf en
Dongelmans van de onderzoeken op particulieren. Twee zelfstandige be-
drijven worden opgericht die in tegenstelling tot de grote handelsin-
formatiebureaus geen computerbestanden aanleggen. Zij maken gebruik
van handmatig bijgehouden bestanden. De vraag naar onderzoek op par-
ticulieren wordt door de twee bedrijven opgevangen. Deze beslissing
wordt mede ingegeven door de op handen zijnde Wet Persoonsregistra-
tie.

Een van deze twee bedrijven is in de interviewronde benaderd. Dit
bedrijf, een afsplitsing van Dongelmans, heeft 20 man in dienst. De
verschillen in werkwijze tussen dit bedrijf en de grote bureaus zijn:
a. de diepgang van de onderzoeken en
b. het verrichten van onderzoeken op particulieren.

Zoals we zagen, ligt de kracht van de handèlsinformatiebureaus met
name in de bulk aan informatie die op verschillende manieren verza-
meld en opgeslagen wordt in databestanden en aan meer cliënten wordt
verstrekt. Het nadeel hiervan, volgens de respondent, is dat de handels-
informatie niet actueel is en niet altijd specifiek genoeg. Aan deze be-
zwaren komt volgens de respondent zijn bedrijf tegemoet.

Dit bedrijf heeft 1500 vaste cliënten. Teneinde een actueler beeld
van een bedrijf of particulier te verkrijgen, worden deze benaderd door
middel van interviews. Dit gebeurt door de vaste medewerkers of. door
de, tussen de vijftig en tachtig, correspondenten die het bedrijf free-
lance inschakelt. Zo kan bijvoorbeeld een financieringsmaatschappij
vragen aan dit bedrijf om een cliënt die een lening aanvraagt, te be-
oordelen. Een correspondent benadert vervolgens de cliënt en vormt
zich een indruk.

Een van mijn respondenten, eigenaar van een kleiner handelsinforma-
tie- en incassobureau, zegt over de correspondenten in zijn algemeen-
heid "dat het naïef is om te veronderstellen dat dit allemaal gepensio-
neerden en/of part-timers zijn. Natuurlijk gaat dit voor een deel op
maar daarnaast zijn er mensen werkzaam bij instellingen die betaald
werden voor informatie waarover zij beschikken tijdens hun dagelijkse
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werkzaamheden". Een artikel in de Haagse Post in 1982 gaat in op dit
verschijnsel van corruptie: "De belangen zijn groot genoeg om daarvoor
agenten en ambtenaren om te kopen of allerlei foefjes te verzinnen".
Dit citaat is met name interessant, omdat de politie erin wordt ge-
noemd. In het genoemde artikel wordt aangegeven dat ook strafrechte-
lijke gegevens, door politie-ambtenaren, worden verhandeld. Dezelfde
handel wordt geconstateerd voor het Bureau Kredietregistratie en bank-
employés, "(die) betaal je wat voor zo'n informatie". De belastingdienst
en de FIOD werden ook genoemd, zij het dat hier niet wordt gesproken
van betalingen, maar van het over en weer helpen van instellingen.2
Deze publiciteit leidt in dat jaar tot een onderzoek van de Rijksrecher-
che. Twee politiemannen uit Rotterdam, die f 100,- per informatie ont-
vingen, worden ontslagen. Twee bronnen, één respondent en een artikel
uit 1982, bieden evenwel onvoldoende houvast om harde uitspraken te
doen over dit verschijnsel.

6.4 Particuliere recherche en handelsinformatie

Zoals we gezien hebben in het hoofdstuk over de particuliere recher-
chebureaus, maar ook in de hoofdstukken over de verzekeraars en de
expertisebureaus, maken verhaalsonderzoeken een klein deel uit van de
onderzoeken.

In meer interviews met respondenten uit deze sectoren wordt gesteld
dat er weliswaar in onderzoeken gebruik wordt gemaakt van de bestaan-
de handelsinformatiekanalen, maar dat deze informatie veelal summier
en oppervlakkig is. Voor het bedrijfsleven is de handelsinformatie veelal
voldoende om een goed beeld te krijgen van de financiële handel en
wandel van (mogelijke) partners. Voor een recherche-onderzoek echter
is deze handelsinformatie niet "up-to-date" genoeg. Voor het "maatwerk"
wordt een eigen onderzoek ingesteld.
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Noten hoofdstuk 6

1. Kamervragen van H. Eversdijk, CDA, over de handel in privégege-
vens 17-12-1979. Beantwoording door de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat, N. Smit-Kroes, VVD, op 25-02-1980. De vragen
werden gesteld n.a.v. een artikel in Trouw d.d. 12 december 1979.

2. Berg en Van Dijk (1983).
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7 Particuliere recherche en politie: verschillen en
overeenkomsten

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking getrokken tussen de particuliere
en de publieke sector. Opsporingsambtenaren van de overheid opereren,
als het goed is, in een glazen kooi. Het Wetboek van Strafvordering
regelt hun optreden. Daarnaast zijn deze overheidsfunctionarissen wat
betreft hun handelen volledig ingebed in het politiebestel met al haar
verschillende gezags- en beheersconstructies. Het gegeven dat de parti-
culiere en de publieke sector ieder in een eigen werkelijkheid opereren,
kan leiden tot verschillen in optreden.

In paragraaf 7.2 wordt een aantal onderwerpen behandeld die in de
interviews naar voren zijn gebracht. Het zijn onderwerpen die lang niet
door iedereen zijn verwoord en waarover, wanneer ze ter sprake worden
gebracht, zeker geen consensus bestaat. Toch kunnen deze onderwerpen
een rol spelen in het functioneren van de particuliere sector. In para-
graaf 7.2 en 7.3 staan met name de verschillen tussen de publieke en de
particuliere sector centraal. In de rest van dit hoofdstuk wordt vervol-
gens ingegaan op de overeenkomsten tussen de ' beide sectoren. Met
name wordt dan ook ingegaan op vormen van samenwerking.

7.2 Efficiency

Het bedrijfskundig denken, althans het gebruik van aan de economische
wetenschap ontleende terminologie, vindt de laatste jaren zijn weg in
het politiebeleid en zeker in het wetenschappelijk politie-onderzoek.
Een voorbeeld van het eerste is het rapport van de Werkgroep Politie-
budget; het rapport Met Gelijke Maat gemeten is een voorbeeld van
het laatste.' Het is niet meer dan logisch dit economisch denken te
betrekken op de particuliere veiligheidssector, welke immers een kosten-
factor vormt voor de opdrachtgevers en dus volledig is opgenomen in de
bedrijfsvoering. De Economische Theorie stelt dat dit tevens gepaard
gaat met een ander criminaliteitsbegrip binnen de particuliere sector.
Dat wat normatief van karakter is, wordt geherdefinieerd in pragmati-
sche termen: levert een bepaald vergrijp wel of niet verlies op èn wat
kost ' het om dit te voorkomen.2 Het begrip misdaad verandert niet;
zowel de publieke als de private sector hanteren dit, begrip, maar de
bedrijfskundige benadering van de particuliere sector gaat uit van een
kosten/baten-afweging, zowel in de aanpak als in de afhandeling van
misdaad waar zij het slachtoffer van geworden is.

In de volgend subparagrafen wordt dieper ingegaan op kenmerken
van de particuliere sector die (mogelijk) de efficiency ten goede komen.
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7.2.1 De financiën

De ruimere financiële armslag binnen de particuliere sector wordt in
een groot aantal interviews genoemd als een factor die de efficiency
positief beïnvloedt. Legio zijn de opmerkingen van met name voormali-
ge politiemensen, over hun tijd binnen de politie-organisatie, waarin
zaken als overwerkregelingen en limieten aan het aantal kilometers dat
mag worden gereden, als "draken" worden bestempeld. Veelal wordt deze
opmerking gekoppeld aan het feit dat, in tegenstelling tot hun ervarin-
gen bij de oude werkgever, de onderzoeken ook daadwerkelijk worden
afgemaakt.

7.2.2 De opslag van gegevens

Binnen de particulier sector worden in de loop der jaren niet onaan-
zienlijke databestanden opgebouwd van cliënten. Dit is niet meer dan
logisch. Zo heeft een verzekeraar bijvoorbeeld van iedere cliënt een
dossier, waarin soorten verzekeringen, gemelde schaden en o.a. premies
en uitkeringen staan vermeld.

Een dergelijk opslag van informatie vindt ook plaats binnen expertise-
en recherchebureaus en de banken. De particuliere sector verkrijgt veel
informatie bij het aangaan van een bepaalde relatie. Zo hebben we ge-,
zien in hoofdstuk 2 dat er in de laatste jaren een verscherping heeft
plaatsgevonden van de polisvoorwaarden van verzekeringen. Er zijn dui-
delijker aanvraagformulieren ontworpen met een beter gerichte vraag-
stelling. Verzekeraars kunnen hierdoor een beroep doen op verzwijging
wanneer een verzekerde onjuiste gegeven verstrekt, bijvoorbeeld wan-
neer een schadeverleden niet wordt opgegeven. De verzekeraars bouwen
dus drempels in bij de acceptatie van verzekeringen. Dit stukje preven-
tie in de acceptatie bestaat van oudsher, maar deze richtte zich veelal
op de technische risicobeoordeling. Nu echter wordt deze uitgebreid met
een beoordeling van het morele risico: "De moraliteit van de man die
een machine bedient, is in bepaalde gevallen belangrijker dan de techni-
sche kwaliteit van de machine".s

Niet alleen het aangaan van een relatie vereist de verstrekking van
informatie, ook de schademelding gaat gepaard met de verplichting (po-'
lisvoorwaarde) voor een verzekerde "om alle van belang zijnde gegevens
te verstrekken". Zo worden bij schade aan gebouwen alle gegevens over
koop, verkoop, hypotheek en onderpand verstrekt. Bij schade aan goe-
deren vraagt de verzekeraar naar alle gegevens over inkoop, verkoop,
voorraad, facturen en expeditiegegevens. Ten slotte moeten bij een be-
drijfsschade alle gegevens uit de boekhouding worden overlegd.4

De administratie van een verzekeraar kan met andere woorden een
grote hoeveelheid informatie bevatten voor een bepaald onderzoek. In
een aantal onderzoeken vertrekt de particuliere sector dan ook vanuit
een gunstiger positie dan de politie. Of dit nu een brandstichting is of
een inbraak, er is veel informatie beschikbaar bij de verzekeringsmaat-
schappij. Hetzelfde geldt voor banken en expertisebureaus. Niet alleen
zijn er diverse databestanden binnen de particuliere sector, maar "er
zijn ook andere en meer zoekmogelijkheden". Zo kunnen bijvoorbeeld
verschillende soorten van verzekeringen tot een cumulatie van informa-
tie leiden over de verzekerde. Bijvoorbeeld een verzekeraar die zowel
ziektekosten als levensverzekeringen in zijn pakket heeft, kan (in theo-
rie) nagaan hoe vaak een verzekerde gemiddeld naar welke dokter gaat
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en waarvoor, vooraleer een levensverzekering af te sluiten.5
Overigens moet deze informatievoorsprong die er zou bestaan op de

publieke sector, enigszins genuanceerd worden. De publieke sector kent
uiteraard ook door middel van de Criminele Inlichtingendiensten en de
centralisering van informatie binnen de Centrale Recherche Informatie-
dienst ook een niet onaanzienlijk opslag van informatie. Het verschil
tussen de beide sectoren is echter dat de publieke sector voor een
groot deel criminele informatie vastlegt. Het karakter van de informatie
binnen de particuliere sector is een andere (inkomen, bezittingen,
schulden, schadeverleden, enz.) en juist deze informatie is voor een
aantal onderzoeken binnen de particuliere sector bij uitstek relevant:
"kortom een veelheid aan gegevens en in elk gegeven kan zich een mo-
tief aandienen voor fraude"s:

7.2.3 Doorbreking van de geografische barrières

De reguliere politie kent een territoriale verdeling in gemeenten met
gemeentepolitie en bewakingsgebieden van de rijkspolitie. Dit leidt soms
tot competentieconflicten en een gebrekkige samenwerking. Daarnaast
heeft een aantal onderzoeken een bovenlokaal karakter, wat dan weer
leidt tot coirdinatieproblemen binnen de reguliere politie.?

De kracht van de particuliere sector ligt, volgens een aantal respon-
denten, in een doorbreking van deze geografische barrières. Particu-
liere onderzoekers, of die nu in dienst zijn van verzekeraars, expertise-
bureaus, banken of recherchebureaus, opereren door het hele land. Niet
alleen bestaan er nationaal geen grenzen, ook bestaan zij internationaal
niet. Een expertisebureau stuurt met hetzelfde gemak een onderzoeker
naar Joegoslavië om een dubieuze claim plaatselijk te onderzoeken als
dat er iemand naar Groningen of Maastricht wordt gestuurd. Dit punt
speelt ook sterk in de internationale uitwisseling van informatie. Binnen
de veiligheidsindustrie bestaan diverse overkoepelende internationale
belangenverenigingen. Een van de bekendste is de ASIS (American
Society of Industrial Security). Dit is een organisatie met vestigingen
over de hele wereld. Ook binnen de recherchewereld bestaan internatio-
nale verenigingen. Ten slotte kan gewezen worden op het multinationale
karakter van een aantal bedrijven in ons land. Deze bedrijven met ves-
tigingen in het buitenland kunnen een beroep doen op de in dat land
aanwezige bedrijfsbeveiliging voor informatie. Met andere woorden
dwars tussen allerlei officiële instanties door kan de particuliere sector
eigen informatiekanalen ontwikkelen die opnieuw de efficiency kunnen
bevorderen. Het feit dat de particuliere sector niet gebonden is aan ons
gedecentraliseerde politiebestel, heeft consequenties voor het zicht op
de bovenlokale criminaliteit.

Voorbeelden:
1. Expertisebureaus verrichten onderzoeken naar gestolen auto's. Door

de analyse van een aantal claims is het soms mogelijk om een net-
werk te ontdekken (modus operandi, soorten auto's, betrokken perso-
nen, enz.). Doordat op een centraal punt deze informatie wordt
opgeslagen en bewerkt, is het soms mogelijk om de verplaatsing van
criminaliteit van de ene naar de andere stad snel te onderkennen.
Veelal is deze kennis binnen de politie-organisatie (meer korpsen en
eventueel rijkspolitie) versnipperd.
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2. Hetzelfde geldt voor de centrale databank van de verzekeraars, het
CIS. Zo ontvangt het CIS bijvoorbeeld, als het systeem volledig
operationeel is, alle claims die betrekking hebben op kunst- en an-
tiekdiefstallen. Hierdoor verkrijgt de particuliere sector een informa-
tievoorsprong op de politie en zeker op de CRI. De betrokken cen-
trale van de CRI is afhankelijk van de informatie van de korpsen.
Deze informatie-uitwisseling is volgens de Algemene Rekenkamer niet
optimaal (rapport inzake het functioneren van de Centrale Recher-

. che Informatiedienst, 1985).
3. Nog sterker gaat dit argument van de informatievoorsprong op voor

de fraude met gegarandeerde betaalmiddelen (chequefraude). De
Stichting Bevordering Chequeverkeer ontvangt alle informatie op dit
terrein. Door analyse kan bijvoorbeeld blijken dat 40 verschillende
inbraken in 22 verschillende gemeenten gemeenschappelijke trekken
hebben. Dit kan door een handschriftvergelijking of doordat de wijze
van inwisseling bijvoorbeeld allemaal bij ANWB-kantoren geschiedt.

In de anecdotesfeer wordt door enkele geïnterviewde personen gespro-
ken over "kleine CRI'tjes op specifieke gebieden". Maar anecdote of
niet, de opmerking raakt de kern van een ontwikkeling binnen de parti-
culiere sector. Ook van de Postale Recherche wordt geconstateerd dat
"de aard van de delicten in toenemende mate een bovenlokaal karakter
heeft en moeilijk vanuit een gemeentelijke niveau georiënteerd opspo-
ringsapparaat kunnen worden verricht"8.

Het gegeven dat een aantal van de opsporingsactiviteiten in de parti-
culiere sector beter zijn afgestemd op bovenlokale vormen van crimina-
liteit is interessant. Immers, er wordt gesteld dat er een spanning be-
staat in ons politiebestel tussen lokale en landelijke (opsporings)priori-
teiten. De geschiedenis van de Nederlandse Politie kenmerkt zich dan
ook door een nationaliseringsproces: de politie is steeds meer onder
zeggenschap van de nationale overheid komen te staan (groeiende in-
vloed van Binnenlandse Zaken op de gemeentepolitie, bovengemeentelij-
ke samenwerking, enz.)9. Daarnaast kan gewezen worden op de in Sa-
menleving en Criminaliteit voorziene bovenlokale vormen van samenwer-
king bij de bestrijding van zware criminaliteit, de oprichting van regio-
nale criminele inlichtingendiensten en de verbreiding. van de regionale
herkenningsdienstenio

Nemen we aan dat er een spanning bestaat tussen decentralisatie en
centralisatie in het politiebestel, dan zou het in het licht van de ge-
noemde voorbeelden wel eens zo kunnen zijn dat er een ontwikkeling
gaande is in de particuliere sector die op een aantal terreinen deze
spanning opheft, hetgeen voor de samenwerkingsdiscussie tussen politie
en particuliere sector relevant is (zie paragraaf 7.4.2 en 7.8).

7.2.4 Prioriteitsstelling en bureaucratie

Binnen de politie-organisatie wordt sinds 1852 gestreden om de macht
over de politie. Gezags- en beheersdiscussies laaien keer op keer op.
Moet het OM beheersbevoegdheden hebben om haar gezag te doen gel-
den of moet het bestuur dezelfde invloed behouden op de politie? Vra-
gen die steeds opduiken en vragen die leiden tot discussies over de
prioriteitsstelling binnen de politie." In de particuliere sector wordt
deze discussie niet gevoerd. Het gezag en het beheer is verenigd in een
persoon of organisatie: de opdrachtgever. Dit is volgens een aantal res-
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pondenten een factor die, samen met het ontbreken van een log bureau-
cratisch apparaat, de effectiviteit sterk beïnvloedt. Het aantal schijven
waarover bepaalde beslissingen lopen, is gering. Er bestaat een directe
communicatie tussen de opdrachtgever en de particuliere onderzoeker.
De doelstelling van het onderzoek, maar ook de kosten zijn afgebakend.
Daarnaast kent de particuliere sector geen prioriteitsstelling zoals de
reguliere politie. Een eenmaal lopend onderzoek wordt niet doorkruist
door een "nieuwe prioriteit".
. Respondenten van bedrijfsbeveiligingsdiensten stellen daarentegen dat
het niet reëel is om de twee sectoren zo sterk tegen elkaar af te zet-
ten. Ook in de particuliere sector is er wel degelijk sprake van een
prioriteitsstelling. In de particuliere sector kan zich plotseling een nieu-
we zaak voordoen waaraan men prioriteit zal geven. Wel is het zo dat
vrijwel nooit financiële argumenten een rol spelen om een zaak af te
ketsen, zoals bijvoorbeeld soms wel gebeurt binnen de politie als de li-
miet van de overwerkregeling is bereikt.

7.2.5 De introductie van de particuliere onderzoekers

In de vorige paragrafen is de particuliere sector min of meer afgezet
tegen een aantal kenmerken van ons politiebestel. In feite is dit een
oneigenlijke vergelijking, omdat de particuliere sector in een eigen rea-
liteit leeft en op geen enkele wijze formeel deel uitmaakt van dat be-
stel. Toch levert een dergelijke vergelijking een aantal wezenlijke ver-
schillen op. In deze paragraaf wordt de vergelijking met het bestel ver-
laten en wordt gekeken naar het optreden van de onderzoekers.

De particuliere sector kan geplaatst worden in de context van Straf-
vordering, waardoor een aantal markante verschillen naar voren treedt.
Het verschil tussen de beide sectoren zit onder andere in de wijze van
introductie.

— Een strafprocessueel onderzoek begint ook met het vermoeden van
een strafbaar feit. Wanneer de politie verdachten of getuigen wil horen,
moet zij zich bekend maken. Het doel van het gesprek/verhoor is hier-
door duidelijk gemaakt. Onderzoekers in de particuliere sector maken
dit niet altijd duidelijk. Zo introduceren onderzoekers die een verzeke-
ringsfraude onderzoeken, zich als de vertegenwoordiger van een ver-
zekeringsmaatschappij met de mededeling dat er onduidelijkheden zijn in
de ingediende claims en dat zij daarover opheldering zoeken. Door een
aantal respondenten wordt dit als positief ervaren, doordat men op deze
wijze veel medewerking verkrijgt. De."psychologie van het gesprek" is
een term die soms wordt gehanteerd. Vanwege het feit dat niet direct
duidelijkheid bestaat over het doel van het gesprek, is er 'lang niet
altijd sprake van een terughoudendheid bij het publiek.

Zo stelt een respondent van een verzekeraar, die een vergelijking
maakt tussen de 'wijze waarop "zijn" onderzoekers werken en enkele
recherchebureaus (tweede generatie): "Zij hebben een natuurlijke handi-
cap. Wanneer een verzekeraar een recherchebureau inschakelt, komt het
onderzoek volledig open te liggen. De verzekerde weet het, zijn make-
laar (de tussenpersoon die de belangen van de verzekerde behartigt)
wordt zo geïnformeerd enz.". Het verschil met de recherchebureaus dat
de respondenten aangeven, wordt bevestigd door één particulier recher-
cheur (tweede generatie): "De betrokkenen (verzekerden) worden altijd
op de hoogte gebracht van een toedrachtsonderzoek".

Een 'andere respondent van een verzekeringsmaatschappij geeft ook
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aan dat een achtergrondonderzoeker alleen, of met een schade-expert,
een verzekerde benadert. Zij introduceren zich als vertegenwoordigers
van de maatschappij. De onderzoeker blijft op de achtergrond. Deze
bevindingen zijn consistent met wat hierover in de Amerikaanse litera-
tuur wordt vermeld: "When investigators with company Y interviewed
claimants or third parties, they did not introduce themselves as "inves-
tigators" but said only that they were "with" that company".12

Het is interessant om dit gegeven te betrekken op artikel 29 van het
Wetboek van Strafvordering. Nogmaals, de particuliere sector is hier
niet aan gebonden. Dit artikel stelt dat verklaringen in vrijheid moeten
zijn afgelegd om als bewijsmiddel te dienen. Elke vorm van pressie in
het onderzoek, uitlokkingsmiddelen of misleiding behoren tot de onge-
oorloofde middelen van waarheidsbevinding. De verdachte moet te allen
tijde in staat zijn om zich behoorlijk rekenschap te geven van zijn
verklaringen en de consequenties ervanls.

In het verlengde van dit onderwerp kan gewezen worden op de vol-
gende twee punten: undercover-activiteiten en uitlokking, twee metho-
den die een rol kunnen spelen in de particuliere sector. De infiltratie,
of undercover-strategie, wordt de laatste jaren ook gehanteerd door de
reguliere politie in met name onderzoeken naar de georganiseerde
drugshandel. De Verenigde Staten zijn wat dit betreft al een paar stap-
pen verder14.

Vier respondenten, drie particuliere rechercheurs en een onderzoeker
van een expertisebureau, noemen voorbeelden van zowel undercover-
werkzaamheden als uitlokking:
1. Een produktiebedrijf doet een beroep op een recherchebureau. Er

zijn vermissingen geconstateerd in het magazijn. Het recherchebureau
"zet een medewerker voor een dag of vier, vijf in het bedrijf als
magazijnbediende. Die ziet en hoort veel. Daarna gaat een advies
naar de directie".

2. Een tussenpersoon van een verzekeringsmaatschappij krijgt via een
expertisebureau een aanlokkelijk aanbod om naast zijn huidige pak-
ket ook een andere maatschappij te vertegenwoordigen. Dit gebeurt
"alleen om de man te testen op loyaliteit".

Het is niet mogelijk om aan te geven op welke schaal dit voorkomt.

7.2.6 Economische dwang

In de vorige paragraaf is de term "psychologie van het gesprek" geïn-
troduceerd. Deze term kan ook worden betrokken op de "confrontatie"
tussen particuliere onderzoekers en personen in een onderzoek die op
enigerlei wijze een financiële relatie onderhouden met de opdrachtge-
vers van de particuliere onderzoeker.

Euller introduceert in dit verband de term "economic coercion". Hij
geeft het voorbeeld van een employé die wordt verdacht van interne
fraude: "A suspect who is an employee may cooperate in order to keep
his job; this kind of economic coercion discourages the exercise or the
right to be silent, or to refuse a search of one's person or be-
longings".15 De kern van Euller's opmerking is dat allerlei rechten van
verdachten die zij wel hebben, in een confrontatie met overheidsfunc-
tionarissen buiten spel worden gezet. Een cautie (aangeven dat men het
recht tot zwijgen heeft) bijvoorbeeld ontbreekt. Fordham stelt dat een
dreigend economisch verlies voldoende kan zijn om een onvrijwillige
bekentenis boven tafel te krijgen.16
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In aantal gesprekken wordt dit punt als puur theoretisch bestempeld.
Tijdens een onderzoek naar interne fraude wordt volgens een respon-
dent, hoofd van een bedrijfsbeveiliging van een bank, een verdachte
werknemer uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft een "fact-
finding" oogmerk. De werknemer kan op elk moment het gesprek beëin-
digen. Op geen enkele wijze is er sprake van dwang. Euller problemati-
seert daarentegen de "psychologie van een dergelijke gesprek".17 Een
hoofd van een andere bedrijfsbeveiligingsdienst stelt ook "dat de ar-
beidsrelatie blijvend verstoord wordt als een werknemer zich van meet
af aan beroept op zijn zwijgrecht en dus minder cooperatief is". Aan de
andere kant wijst deze respondent op het feit dat de betrokken werk-
nemer veelal ook medewerking verleent, omdat hij beseft dat daardoor
de politie "niet in beeld verschijnt; in de psyche van de man kan dit
een rol spelen en hij beseft dat hij in een officieel onderzoek nog
verder in de problemen zal komen".

In andere interviews wordt ook sceptisch gereageerd op deze kritiek
van Euller. Slechts in één interview is een praktisch voorbeeld gegeven:

- Tijdens een onderzoek naar chequefraude worden winkeliers bezocht
die gestolen cheques hebben ingenomen. Een betrokken winkelier
herinnert zich niets van die bepaalde cheque. In het gesprek komt
de mogelijkheid naar voren dat het verlies van de bank mogelijk
verhaald wordt op de mensen die de cheques hebben ingenomen. Dit
vormt een stimulans voor de betrokken man om meer medewerking te
verlenen aan het onderzoek.

Het belang van deze laatste punten (introductie van onderzoekers, infil-
tratie, uitlokking en economische dwang) is gelegen in het feit dat
ondanks het gegeven dat de particuliere sector niet gebonden is aan
allerlei strafprocessuele regels, dit niet betekent dat er geen
"(dwang)middelen" aanwezig zijn. Juist vanwege het feit dat men ope-
réert buiten de context van Strafvordering, kan betekenen dat er wel-
licht andere mogelijkheden van onvrijwillige informatieverschaffing zijn.
Met name het punt van de "economic coercion" is ook van belang voor
de Private Justice discussie. Zie daarvoor paragraaf 8.4 en verder.

7.2.7 De hardware-component

Een controversieel onderwerp vormt het gebruik van elektronica in de
particuliere sector en dan met name het- gebruik van afluisterapparatuur.
Niemand van de geïnterviewde personen maakt hier melding van. Er zijn
twee argumenten op grond waarvan we kunnen aannemen dat deze ap-
paratuur een rol speelt in de particuliere sector. In de eerste plaats
wordt door diverse recherchebureaus en één expertisebureau melding ge-
maakt van het feit dat men vergaderruimten "veegt". Dit is het zoeken
naar mogelijke afluisterapparatuur. Als er mensen nodig zijn voor het
"vegen", zijn er ook mensen die plaatsen. In de tweede plaats is er een
markt voor afluisterapparatuur. Hier wordt geavanceerde apparatuur ver-
handeld.

Overigens vormt deze elektronica slechts een van de mogelijkheden
op technisch gebied. Een ander voorbeeld vormt de videosurveillance.
Zo worden bijvoorbeeld alle speeltafels in de Nederlandse casino's per-
manent door camera's bestreken.
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7.2.8 Samenvatting

In deze paragraaf is een aantal punten aangestipt die de efficiency bin-
nen de particuliere sector (mogelijk) positief kunnen beïnvloeden. Dit
is gebeurd door een op het eerste gezicht oneigenlijke vergelijking tus-
sen de particuliere sector en de publieke sector (politiebestel en be-
voegdheden). Desondanks levert een dergelijke vergelijking verschillen
op in wijze van optreden en de consequenties daarvan. Deze verschillen
hebben betrekking op de financiële mogelijkheden, de opslag van infor-
matie, de doorbreking van territoriale grenzen waaraan de reguliere po-
litie is gebonden, wijze van introductie van de onderzoekers, "bevoegd-
heden" (infiltratie/uitlokking) en elektronica.

7.3 De (on)afhankelijkheid van de onderzoeker

Een belangrijk onderscheid tussen de particuliere en de publieke sector
is het verschil in opdrachtgever. De particuliere sector staat in dienst
van een of meer particuliere belangen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of de financiële rela-
tie tussen de onderzoekers en hun opdrachtgevers consequenties kan
hebben voor de onderzoeken. In paragraaf 2.5 is ingegaan op een uit-
spraak van een respondent van een verzekeringsmaatschappij over de
betrokkenheid van de eigen onderzoekers bij de onderzoeken, omdat
"hun" maatschappij wordt opgelicht: Sommige expertise- en recherchebu-
reaus noemen dit juist een nadeel.

Interessant in dit verband is dat drie particuliere rechercheurs zeg-
gen dat zij wel eens zijn ingeschakeld nadat "een verzekeraar bij een
onderzoek in de fout is gegaan". Een van hen stelt: "Wij werden bena-
derd om een controle uit te voeren op een onderzoek van een bijzonde-
re afdeling (van een verzekeraar) :::.(ze) hadden te grof gewerkt, fouten
gemaakt en "dwang" uitgeoefend. Het gevaar bestaat dat bewijzen iets
te snel worden gevonden". Een van de andere respondenten praat over
suggestieve rapporten van een onderzoeker van een verzekeraar. Ach-
teraf is hij een keer ingeschakeld om een onderzoek over te doen.

Ten slotte een geluid uit een andere hoek. Een respondent van een
expertisebureau heeft ook een enkele maal van een grote verzekeraar
(met een eigen onderzoekafdeling) een opdracht gekregen, "omdat door
streberigheid en ondeskundigheid onderzoeken waren verziekt door de
eigen recherche". Of dit nu incidenten zijn of niet, er bestaat in de
woorden van een hoofd van een bedrijfsbeveiligingsdienst "een spanning
in elk particulier onderzoek, omdat met een minimum aan inzet een
maximaal rendement wordt nagestreefd". Dit vraagstuk wordt ook aange-
sneden door de respondenten van de verzekeraars, zij het dat het hier
betrokken wordt op de expertise- en recherchebureaus.

Zo wordt door meer respondenten uit deze hoek gewezen op het vol-
gende verschijnsel: veel onderzoeken van de recherchebureaus geven
een objectief beeld van een bepaalde gebeurtenis, maar daarnaast bevat-
ten zij restinformatie over in feite niet terzake doende aspecten (per-
soonlijke levenswandel van de verzekerde, mogelijk financiële en/of
andere gegevens, enz.). Er bestaat volgens hen een relatie tussen de
mate van rond krijgen van een bepaald onderzoek en de hoeveelheid
restinformatie. Of zoals een respondent van een verzekeraar stelt: "Er
komt soms veel papierwerk om te imponeren".

Dergelijke restinformatie of zachte informatie wordt overigens ook
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verhandeld, evenals justitiële antecedenten (tussen de f 400 en f 1250).
Het grote nadeel van deze restinformatie is de betrouwbaarheid daarvan
en het feit "dat je op een gegeven moment niet meer weet wat harde
of zachte gegevens zijn". Onbetrouwbare informatie kan dan een eigen
leven gaan leiden. Respondenten uit de verzekeringswereld, maar ook uit
andere sectoren, bestempelen dit laatste als een verkeerde tendens.

Als argument tegen de opmerking dat er een nadelige invloed zou
kunnen bestaan op de onderzoeksresultaten door de financiële relatie,
wordt door meer respondenten (uit verschillende sectoren) gesteld dat
er "een economisch controlemechanisme bestaat op de opsporing". Wordt
een "faux-pas" gemaakt door een particulier recherchebureau dan gaat
dit ten koste van zijn naam en dus zijn broodwinning. Hetzelfde argu-
ment gaat, volgens de respondenten van verzekeraars en expertisebu-
reaus, op. Ook de bedrijfsbeveiligingsdiensten stellen dat bij een intern
fraude-onderzoek de directie ook niet zit te wachten op een "halfzacht
rapport". Er moet wel degelijk sprake zijn van harde bewijzen, wil er
actie worden ondernomen.

Enkele respondenten uit met name de tweede generatie recherchebu-
reaus stellen zich normatief op in dit vraagstuk: "De onderzoeksresulta-
ten moeten de toets van een civiele en/of strafrechter kunnen door-
staan. Wij verkopen ook neen aan een opdrachtgever". Ook het hoofd
van een onderzoekafdeling, van een verzekeraar, is hier duidelijk in:
"De objectieve vaststelling van een bepaalde toedracht is van belang.
Wij hoeven ons niet waar te maken. Een verzekeraar is gebaat bij een
snelle afwikkeling van een schade. Ons onderzoek kan de maatschappij
uitsluitsel geven op de vraag of er al dan niet moet worden uitgekeerd".

De vraag blijft of de financiële afhankelijkheid wel of niet een rol
kan spelen in de onderzoeken in de particuliere sector. Een tweede
vraag is of, gesteld dat. een dergelijk mechanisme speelt, er mogelijk
gradaties zijn. Zo zou het kunnen zijn dat freelance onderzoekers in
een meer onzekere positie verkeert dan een bedrijfsrechercheur.

7.4 Samenwerking: informatie-uitwisseling

Samenwerking roept op het eerste gezicht associaties op van een geza-
menlijk optreden van particuliere onderzoekers en reguliere politie.
Samenwerking is echter in veel gevallen niets meer en niets minder dan
informatie-uitwisseling. Evenals het feit dat de reguliere politie in veel
gevallen afhankelijk is van signalen uit de samenleving (aangiften, tip-
gevers, enz.) voor het opstarten van onderzoeken, is de politie gebaat
bij signalen uit de particuliere sector en omgekeerd. "Information is the
name of the game". Het is opvallend, volgens Wilsnack, dat ' de weten-
schap, met name sociologen, lang en hard hebben gewerkt om sociale
structuren en de verdeling van invloed, geld en macht te begrijpen.
Maar lang niet zoveel moeite heeft men gestoken in een poging om te
begrijpen hoe informatie sociaal is georganiseerd of hoe deze wordt
gecontroleerd. Onderzoek floreert slechts op enkele terreinen, bijvoor-
beeld de massamedia.18 Deze opmerking is zeker relevant voor de par-
ticuliere onderzoeksector, waar het immers draait om informatie: over
de toedracht van een ongeluk in verband met een verzekeringsclaim,
over de mogelijkheid van verhaal of informatievergaring over een inter-
ne fraude, enz. De observatie van Wilsnack wint nog meer aan kracht,
als we hem afzetten tegen een industriële samenleving die transformeert
in een informatiemaatschappij. In deze paragraaf wordt ingegaan op
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beleidsmatige vormen van samenwerking en operationele vormen van sa-
menwerking tussen de particuliere en de publieke sector.

7.4.1 Beleidsmatige samenwerking

Er is geen veiligheidsindustrie. De veiligheidsindustrie bestaat uit een
veelvoud van verschillende bedrijfstakken, die zich op hun beurt weer
georganiseerd hebben. Zo bestaan er contacten van de overheid met uit-
eenlopende belangengroeperingen, zoals de Commissie Beveiliging Banken
en PTT, het Verbond van Verzekeraars, Hoofden van bedrijfsbeveili-
gingsorganisaties en Het Nationale Brandpreventie Instituut. Meer recent
is een initiatief van het Verenigd Nederlands Ondernemersverbond, dat
een werkgroep Politie heeft ingesteld. Daarnaast kent de Recherche-
school het zogenaamde "gastdocentschap". Een aantal van deze gastdo-
centen, waaronder mensen uit de verzekerings- en bankwereld, spreekt
hier voor een politiegehoor. Ten slotte ligt er het rapport van de Re-
cherche Adviescommissie over de gezamenlijke aanpak van brandstich-
tingen door verzekeraars en politie. Op verschillende niveaus wordt dus
contact onderhouden met overheidsinstanties.

Binnen het Adviescollege Bewaking en Beveiliging komt een aantal
van deze lijnen bij elkaar. Dit adviescollege is ingesteld na de aanpas-
singen in de Wet op de Weerkorpsen in 1979. Zij heeft tot doel ont-
wikkelingen op het terrein van de veiligheidsindustrie te volgen en de
minister dienaangaande te adviseren.

Deze introductie van enkele vormen van beleidsmatige vormen van
samenwerking in deze paragraaf is gebruikt als opstap naar de meer
operationele vormen van samenleving die hierop volgen. Maar voordat
we hiertoe overgaan, een opmerking. Ondanks het feit dat er diverse
vormen van samenwerking, althans van communicatie tussen de overheid
en de particuliere sector bestaan, wordt in enkele interviews (met name
in die met hoofden van bedrijfsbeveiligingsdiensten) gesteld dat er
sprake is van versnippering van het contact. Een goede communicatie-
structuur ontbreekt. Er is een aantal formele overlegstructuren en een
aantal informele circuits.

In , een aantal interviews wordt gepleit voor een structurering van de
communicatie. Zo heeft de Stichting Maatschappij en Onderneming de
idee ontwikkeld om een veiligheidsinstituut op te richten. Op deze wijze
zou de dialoog tussen beide sectoren kunnen worden gestimuleerd. Bin-
nen een dergelijk instituut kunnen ideeën worden uitgewisseld. Dit idee
van een Veiligheidsinstituut leeft ook sterk in de Verenigde Staten. Het
Hallcrest-rapport adviseert de oprichting van een dergelijk instituut (zie
ook hoofdstuk 10). Na deze meer beleidsmatige vormen van contact tus-
sen de particuliere en de publieke sector kijken we nu naar de opera-
tionele samenwerking.

7.4.2 Operationele samenwerking

In essentie zijn de particuliere recherche en de reguliere politie verge-
lijkbaar: beide zijn op zoek naar de redenen van wetenschap (wie, wat,
waar, waarom, wanneer en hoe). In deze paragraaf wordt ingegaan op
de raakvlakken die er mogelijk zijn in de onderzoeken tussen de parti-
culiere en de publieke sector. Hierbij wordt zoveel mogelijk de indeling
aangehouden van de hoofdstukken twee tot en met vijf.
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a. Verzekeraars, expertisebureaus en politie: de tipgeldregeling
De tipgeldregeling omvat een serie afspraken tussen de verzekeraars,
het OM en de politie. Het is de meest gestructureerde vorm van sa-
menwerking tussen de particuliere en de publieke sector. De rege-
ling komt neer op het volgende.
Het uitgangspunt van de tipgeldregeling is de vaststelling dat het
kopen van informatie bij de opsporing van strafbare feiten moeilijk
kan worden gemist. Bij het ophelderen van een misdrijf en het op-
sporen van gestolen goederen is de rol van de betaalde informant
vaak doorslaggevend. Het Ministerie van Justitie stelt hiervoor geld
beschikbaar. Daarnaast verstrekken verzekeraars geld, veelal 10%
van de waarde van de gestolen goederen. Er is een aantal voorwaar-
den verbonden aan de tipgeldregeling:
- de betaling van een informant behoeft de goedkeuring vooraf van

het OM;
- er wordt slechts dan uitbetaald indien opsporing van de dader en

van de verzekerde goederen wordt bereikt;
- controle op de administratieve afwikkeling;
- anonimiteit van de informant blijft bij voorkeur gewaarborgd,-
- onkostenvergoedingen, werkgelden, aanmoedigingspremies dienen

in principe door de politie te worden betaald.
In de praktijk leidt dit tot een zeer intensieve vorm van samenwer-
king. Expertisebureaus die zijn benaderd, maken melding van een ge-
regeld contact met de politie. Evenals een Criminele Inlichtingen-
dienst (CID) van de politie gebruik maakt van informanten, zo ma-
ken de expertisebureaus gebruik van tipgevers: Wanneer deze contact
opnemen, wordt in de regel door een expertisebureau contact opge-
nomen met de politie (recherche en/of CID). Op deze wijze ontstaat
wat soms "de voorfase" van een onderzoek wordt genoemd. In deze
"voorfase" lopen de onderzoeken van de beide sectoren veelal gelijk
op. Om een indruk te geven van de omvang van deze samenwerking
kan gewezen worden op een expertisebureau dat voor 50% draait op
informatie van tipgevers. Respondenten in de expertisewereld stellen
dat in verreweg de meeste zaken samen met de politie wordt ge-
werkt.
Een expertisebureau neemt niet alleen contact op .met de politie,
maar uiteraard ook met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze
moet tenslotte het 10% tipgeld fourneren. De respondenten van de
verzekeringsmaatschappijen stellen ook unaniem dat deze tipgeldrege-
ling leidt tot een vruchtbare samenwerking met de politie. Het uit-
gangspunt vormt: "zoveel mogelijk samenwerken met de politie". Deze
tipgeldregeling leidt dus tot een duidelijke overlapping in de onder-
zoeksfeer tussen de particuliere en de publieke sector. ' Overigens
werken sommige recherchebureaus (tweede generatie) ook met de
tipgeldconstructie. Uitgangspunt van deze tipgeldregeling is, zoals
gezegd, het voldoen aan doelstellingen van zowel de politie (de da-
der) als de verzekeraars (de buit).
In de afgelopen jaren heeft de wisselwerking tussen verzekeraars,
expertisebureaus en/of recherchebureaus "en politie tot aansprekende
successen geleid. De meest bekende voorbeelden vormen de zoge-
naamde Haagse en Zwolse circuits. In deze onderzoeken fungeerde
een recherchebureau "als een spin in het web dat het onderzoek co-
ordineerde". Dit recherchebureau wist met behulp van een computer
een groot aantal opzettelijke aanrijdingen aan elkaar te koppelen,
wat leidde tot de arrestatie van een georganiseerde groep criminelen.
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Het belang van de verzekeraars was uiteraard ook gediend.
Los van deze min of meer georganiseerde vormen van fraude wordt
door de respondenten ook een aantal meer incidentele vormen van
samenwerking vermeld. Bijvoorbeeld tipgevers die melding maken van
gestolen auto's of containers. De samenwerking met de politie die
hieruit voortvloeit, leidt in veel gevallen tot de aanhouding van de
dader(s) en de teruggave van gestolen goederen. De contacten lopen
veelal via de CID's en de plaatselijke recherche. Een CID van een
van de grote vier korpsen praat over 4 à 5 contacten per week voor
de afstemming van acties en het onderhouden van contacten met
expertisebureaus. Samenwerking is er ook in het geval van autodief-
stallen met de desbetreffende centrale van de Centrale Recherche en
Informatiedienst (CRI). Voor de politie is het soms moeilijk informa-
tie over een bepaalde diefstal te achterhalen. Zo wordt bijvoorbeeld
door een informant gemeld dat een container is gestolen in een be-
paalde regio. Een dergelijke vage opmerking bemoeilijkt het zoeken
naar de exacte plaats. De politie moet dan bijvoorbeeld 12 korpsen
afbellen. Veelal is de kennis sneller te achterhalen door contact te
zoeken met verzekeraars, expertisebureaus of het CIS. Volgens een
CID-medewerker is er sprake van "een noodverband voor de ontbre-
kende verbindingsschakel binnen de politie". Zie ook paragraaf 7.2.3,
waarin is ingegaan op de opslag van gegevens en het zicht op bo-
venlokale vormen van criminaliteit.
Zowel een CRI-man als de CID-medewerker zijn te spreken over dit
voor Europa "unieke systeem van samenwerking tussen politie/justitie
en verzekeraars". Er bestaat veel vraag uit het buitenland naar het
functioneren van dit systeem (inclusief het CIS). Toch wordt er ook,
door anderen, kritiek geuit op de tipgeldregeling (zie daarvoor para-
graaf 8.4.3.) Even afgezien van de tipgeldregeling maken de onder-
zoekers van de verzekeraars en de onderzoekers van expertisebu-
reaus ook melding van samenwerking in onderzoeken naar bijvoor-
beeld brandstichting of een inbraak. Niet alleen vindt er informatie-
uitwisseling plaats, maar in sommige gevallen worden de onderzoeken
op elkaar afgestemd. Men spreekt bijvoorbeeld af dat de particuliere
onderzoeker zich beperkt tot een bepaald deel van het onderzoek en
de politie een andere lijn volgt. Er wordt dan een werkverdeling ge-
maakt. Toch bestaat deze samenwerking niet altijd. Een aantal on-
derzoeken wordt ook zelfstandig uitgevoerd door de particuliere sec-
tor.

b. Bedrijfbeveiligingsorganisatie: de banken
De externe fraude, veelal met gegarandeerde betaalmiddelen, waarmee
de banken worden geconfronteerd, leidt ook tot vormen van samen-
werking met de politie. Een van de respondenten stelt dat in 75%
van de onderzoeken de politie wordt ingeschakeld. Zoals is uitge-
werkt in paragraaf 4.3.3, speelt de Stichting Bevordering Chequever-
keer een centrale bij deze vorm van fraudebestrijding. Een cheque-
fraudezaak wordt door hen, of door de bank zelf, eerst geanalyseerd.
Soms volgt hierop een onderzoek. Vervolgens wordt contact gezocht
met de plaatselijke politie. Veelal wordt deze voor het eerst gecon-
fronteerd met chequefraude. De betrokken recherchèur, die een stuk-
je kennis op dit terrein ontbeert, wordt gestimuleerd om op ver-
schillende specifieke kenmerken van deze fraude te letten. Er ont-
staat een "voorfase" in het onderzoek, waarin beide sectoren partici-
peren. De onderzoeken lopen in elkaar over. Dit leidt in de praktijk
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tot afstemming van het onderzoek. Zo beperkt de Stichting zich bij-
voorbeeld tot een handschriftanalyse en richt de politie zich op een
bepaalde inbraak. Op een gegeven moment worden de resultaten van
de beide onderzoeken vergeleken. De politie kan zich voor informatie
wenden tot de Stichting. De "servicecomponent" van de Stichting is
opgebouwd uit naam, adres, woonplaats, chequenummers, diefstal,
inbraak en zo mogelijk paspoortnummer.
Naast de chequefraudes participeren bedrijfsbewakingsdiensten van de
banken in onderzoeken naar bankovervallen. Het daadwerkelijke re-
cherche-onderzoek naar daders is in handen van de politie. Maar
mogelijk kan de bank hier een bijdrage aan leveren door de modus
operandi te vergelijken met informatie over overvallen uit het verle-
den. Tijdens het onderzoek bestaan er dan ook contacten met het
rechercheteam, de officier van justitie en de Overvallencentrale van
de CRI.
Ten slotte een woord over de overige behandelde bedrijfsbeveili-
gingsorganisaties. De samenwerking tussen deze en de politie is veel
minder intensief dan de tot nu toe behandelde organisaties. Dit is
logisch als we beseffen dat zij veel minder met externe onderzoeken
te maken hebben. Een van de respondenten heeft goede werkafspra-
ken met de lokale politie over de aanpak van interne fraude (zie
paragraaf 8.3.1.) Een andere respondent heeft om de zes weken een
bespreking met de lokale politie, waarin calamiteitenplannen (ontrui-
mingen enz.) worden besproken en geëvalueerd.

c. Recherchebureaus
De recherchebureaus zijn veel minder eenduidig over hun contacten
en/of samenwerking met de politie. Een uitzondering hierop vormt,
zoals al is vermeld, een aantal recherchebureaus (tweede generatie)
dat voor de verzekering werkt. Zeker door de tipgeldregeling bestaat
dan een intensieve samenwerking. Andere recherchebureaus maken
soms melding van het feit dat zij de lokale recherche benaderen al
zij een onderzoek doen in een bepaalde stad. In sommige gevalle
ontstaat ook hier "een voorfase" in het onderzoek die leidt tot sa
menwerking.

7.4.3 Conclusie

Er bestaan tussen de particuliere sector en de politie werkvloercontac
ten. Voor een deel worden deze gestructureerd door de tipgeldregelin;
Min of meer gestructureerde samenwerking bestaat er ook tussen de pc
litie en de banken, met name op chequefraudegebied. Daarnaast lijkt
er allerlei vormen van ad-hoc samenwerking te bestaan waarover wein
valt te zeggen. Er ontstaat het volgende beeld:
1. Onderzoeken van de particuliere sector (met name van verzekeraar

expertisebureaus en banken) lopen soms in elkaar over. Hier consts
teren we vormen van samenwerking.

2. Een deel van de onderzoeken van de particuliere sector worden on-
afhankelijk van de publieke sector uitgevoerd (verzekeraars, experti-
sebureaus, banken en met name recherchebureaus).
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7.5 Old Boy Network

In de literatuur over de particuliere veiligheidsindustrie wordt, interna-
tionaal in toenemende mate aandacht gevraagd voor wat een zogenaamd
"Old Boy Network" wordt genoemd. Hieronder wordt het bestaan van in-
formele informatie-uitwisseling verstaan tussen de publieke en de parti-
culiere sector: "There is a pipeline of trained investigators and security
administrators moving from public law enforcement agencies into the
private sector .. communication is maintained .. information is exchan-
ged, providing mutual benefits"19. Amerikaanse en Canadese onderzoe-
kers vermelden het bestaan van een dergelijke samenwerking20. De
Westduitse Polizeipraesident Stumper pleit voor een discussie hierover,
omdat anders ongestructureerde en moeilijk controleerbare vormen van
samenwerking zouden kunnen ontstaan die de grens van wat legaal is
kunnen bereiken of zelfs overschrijden21. Het Amerikaanse adviescollege
op het gebied van de veiligheidsindustrie ".. has expreseed concern that
business may hire retired police officers who have close ties with their
former co-workers especially to attract a disproportional share of pu-
blic law enforcement agency resources".22

Deze informele samenwerking is niet nauwgezet bestudeerd, maar au-
teurs, binnen en buiten de veiligheidsindustrie, nemen het bestaan ervan
aan en neigen ernaar deze te verdedigen als een noodzakelijke methode
om de misdaad te bestrijden23.

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat er vormen van operatio-
nele samenwerking bestaan tussen de publieke en de particuliere sector.
Deze werkvloercontacten leiden over en weer tot uitwisseling van in-
formatie. Dit kan worden afgeleid uit de meermalen in de interviews
opgetekende uitspraak dat "persoonsgebonden samenwerking voorkomt
met politiepersoneel, onder meer doordat men dezelfde taal spreekt". In
de literatuur wordt verwezen naar een dergelijke gemeenschappelijke
noemer, die men in de interviews verwoordt met "dezelfde taal", als
zijnde de motiverende kracht achter de informele samenwerking die ge-
baseerd is op "a common training, a similar set of standards and a
homogeneous technical language".24

Een minderheid van de respondenten relativeert het bestaan van een
"Old Boy Network" in ons land. Volgens hen "komt zoiets wel eens
voor", maar na verloop van tijd "drogen de oude bronnen" op. Zij stel-
len dat het begrip een fictie is. Het merendeel van de geïnterviewden
geeft aan dat er in de samenwerking op de werkvloer "soms informatie
wordt uitgewisseld". Over de precieze aard van de uitwisseling valt,
evenals over het volume, weinig te zeggen. Voornamelijk wordt gespro-
ken over incidentele gevallen. Daar waar sprake is van uitwisseling van
informatie, wordt deze door enkelen ervaren als een "noodzakelijk
kwaad". De gang van zaken wordt in sommige gesprekken geproblemati-
seerd, omdat, zoals een van de respondenten zegt, "er een ongelooflijke
wissel wordt getrokken op de integriteit van de betrokken personen".
De vraag is immers steeds wat en hoeveel verstrekt men aan wie?

Uitwisseling van informatie van en naar de politie heeft waarschijn-
lijk altijd bestaan. De politie-organisatie is, net als willekeurig welke
organisatie, opgebouwd uit individuen waartussen altijd mensen kunnen
zitten die om wat voor reden dan ook meewerken aan een dergelijk
proces van uitwisseling. Twee onderzoeken in Nederland hebben deze
"verstrekking van informatie aan derden" door de politie aan de orde
gesteld. In het eerste onderzoek "Politie en Privacy" van de Vereniging
van Reclasseringsinstellingen wordt het vermoeden uitgesproken dat er
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vaste informatiekanalen bestaan tussen politiekorpsen enerzijds en se-
mi-overheidsbedrijven en gemeentelijke instellingen anderzijds2ó. In het
tweede onderzoek, onder leiding van Singer-Dekker, is een uitvoerige
enquête gehouden onder een groot aantal politiefunctionarissen. In dit
onderzoek wordt ook het vermoeden uitgesproken dat onrechtmatige
verstrekking van inlichtingen door de politie zich in sommige gevallen
voordoet. Over de omvang van het verschijnsel kan men niets zeggen.26
Zoals gezegd, een dergelijk verschijnsel is wellicht van alle tijden en
zeker niet voorbehouden aan een beroepsgroep als de politie. Maar als
deze uitwisseling tot op zekere hoogte bestaat en we deze afzetten te-
gen de groei van de particuliere veiligheidsindustrie, en dan met name
de opkomst van de particuliere recherche daarbinnen, dan heeft dit ge-
volgen voor het volume. Overigens moeten we dit, verschijnsel niet al-
leen zien in de context van de relatie politie en particuliere sector,
maar ook in relatie met de politiële profilering binnen een aantal bij-
zondere opsporingsdiensten.

7.6 Moonlighting

Het begrip moonlighting wordt in de Amerikaanse literatuur gehanteerd
voor het verschijnsel van politiepersoneel dat op freelance basis wordt
ingehuurd door de particuliere sector. In de volgende paragraaf wordt
dit verschijnsel in een historische context geplaatst. In de daarop vol-
gende paragraaf wordt ingegaan op onderzoeksresultaten uit de Verenig-
de Staten en vervolgens op de Nederlandse situatie.

7.6.1 Historische context

J-Iet ontstaan van een op gemeentelijke grondslag georganiseerde politie-
zorg in zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië dateert van de
eerste helft van de 19e eeuw. In 1829 wordt in London de Metropolitan
Police opgericht en tussen 1845 en 1858 zien we soortgelijke ontwikke-
lingen in de VS. Deze zogenaamde "New Police" wordt bureaucratisch
georganiseerd en betaald uit de belastingopbrengst.

De moderne politiezorg, zoals wij die nu kennen, krijgt in deze perio-
de haar beslag. Het is interessant voor de huidige situatie, met name
ten aanzien van het begrip "moonlighting", om nog een stap terug te
gaan in de geschiedenis. Zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten
kennen in de periode voorafgaand aan de "New Police" het zogenaamde
"office of the constable". Deze voorlopers van de huidige politiefunctio-
narissen worden veelal voor de duur van een jaar aangesteld op vrij-
willige basis. Eenmaal in functie gaat deze constable zijn openbare or-
dehandhavingstaak combineren met het aanbieden van beveiligings- en
onderzoeksdiensten of het vragen van beloningen voor het terugvinden
van gestolen goederen aan particulieren. Dit gebeurt op een permanente
basis of incidenteel. We zien dit in New York en Boston, maar ook in
steden in Groot-Brittannië: "much of the policing in England and Ame-
rica during the eighteenth and first half of the nineteenth century then
took on the character of a contractual arrangement negotiated between
clients or victims".27

De wortels van de particuliere politie liggen met andere woorden in
de reguliere politie-organisatie zelf, althans de voorloper daarvan. Nu is
dit natuurlijk geen moonlighting in de zin zoals dit begrip nu wordt ge-
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hanteerd. De constables worden immers niet betaald door het stadsbe-
stuur of de overheid. Dit in tegenstelling tot de huidige politie-organi-
satie. Toch is de combinatie tussen openbare ordehandhaving en mis-
daadbestrijding aan de ene kant en de verkoop van bepaalde diensten
aan de andere kant, die zijn verenigd in één persoon, tot op zekere
hoogte vergelijkbaar met de situatie nu. Niet zelden blijkt dat de com-
binatie ten koste gaat van de publieke functie van de constable. Kran-
ten in die dagen zijn gevuld met berichten waarin melding wordt ge-
maakt van het feit dat eigendommen worden teruggevonden, met finan-
ciële vergoedingen voor de betrokken politieman, maar de crimineel
wordt niet overgedragen aan justitie. Immers de agent krijgt een grote-
re beloning voor de teruggave van gestolen goederen dan dat hij krijgt
voor het oppakken van de misdadigers.

Hier zien we, honderdvijftig jaar terug, dezelfde "spanning" tussen de
twee doelstellingen die volgens de economische theorie bestaat tussen
strafrechtelijke vervolging (publieke sector) en restitutie (particuliere
sector), zij het dat ze ook in dit geval verenigd zijn in één persoon.
Nog even los van het feit dat een aantal officiële taken onderge-
sneeuwd raakt, zit er volgens Richardson nog een adder onder het gras.
Het komt namelijk voor dat er een regeling wordt getroffen, nog voor-
dat een beroving of een inbraak heeft plaatsgevonden, tussen agent en
crimineel. Daarna zorgt de agent dat hij voor een beloning de gestolen
goederen aan de rechtmatige eigenaar terugbrengt. Een deel daarvan
gaat vervolgens naar de dief. In de London Times, in 1817, wordt kri-
tiek op deze gang van zaken geuit, die erop neerkomt dat hierdoor de
misdaad wordt gestimuleerd door de mensen die zijn aangesteld om deze
te bestrijden28. Maar de primaire kritiek richt zich op het niet ver-
enigbaar zijn van de twee doelstellingen. Het "dealen" kan hieruit
voortkomen. Zoals gezegd verdwijnt de figuur van de constable in de
tweede helft van de 19e eeuw. Ervoor in de plaats komt een, zeker
voor die dagen, professioneel politie-apparaat, betaald door de overheid,
dat zich met name richt op de beteugeling van ordeverstoringen en niet
meer op de teruggave van eigendommen. Volgens Spitzer en Scull ligt
hier de verklaring voor het ontstaan van de particuliere veiligheidssec-
tor in de daarop volgende decennia. Om een beter zicht te krijgen op
de ontwikkeling rondom moonlighting kijken wij eerst naar de Verenig-
de Staten.

7.6.2 Het Hallcrest-rapport en de Nederlandse situatie

In mei 1985 verschijnt in de Verenigde Staten het Hallcrest-rapport,
een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie,
over de particuliere veiligheidsindustrie.29

Een van de problemen die in dit Halcrest-rapport wordt gesignaleerd,
is moonlighting: politiemensen die in hun vrije tijd voor een particulier
veiligheidsbedrijf werken. Hallcrest schat dat 24% van het totale politie-
personeel in de Verenigde Staten op part-time basis' in dienst is van de
beveiligingsindustrie. Politiepersoneel wordt voor het merendeel ingezet
voor surveillancediensten, veelal in uniform, maar ook worden taken in
burger uitgevoerd, zoals winkeldetective, bewakers in warenhuizen,
bodyguards en kassiers of inpakkers in supermarkten. Dit verschijnsel
doet zich dus op grote schaal voor inde Verenigde Staten.

Het contact tussen de particuliere en de publieke sector komt op drie
verschillende manieren tot stand. In de eerste plaats kan een politie-
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korps diensten aanbieden aan de particuliere sector. In Nederland zou-
den we dit doorberekening van politiekosten noemen. In de tweede
plaats vervullen politieverenigingen en/of bonden een rot in de opstel-
ling van werkschema's. In de derde plaats ten slotte kan een politie-
functionaris zelf onderhandelen over een part-time functie.

Het politiemanagement in de VS ziet, volgens Hallcrest, in zijn alge-
meenheid geen belangenconflict ontstaan in die gevallen waarin perso-
neel door particulieren wordt ingehuurd. Uitzonderingen vormen de vol-
gende situaties.

In de eerste plaats de mogelijkheid dat de autoriteit van de politie-
man gebruikt wordt voor persoonlijk gewin, zodanig dat taken die on-
derdeel vormen van de publieke verantwoordelijkheid, selectief worden
verleend tegen betaling. Een voorbeeld van dit laatste is een mogelijk
andere reactie op bedrijven of burgers die voor bepaalde diensten heb-
ben betaald of voorbijgegaan zijn aan de betrokkenheid van een cliënt
in een crimineel onderzoek: "Departemental policies and procedures may
conflict with the priorities of the private concern which is paying the
officers off-duty wages"30. Hetzelfde geldt voor een rechercheur die in
dienst van een particulier gebruik maakt van voorhanden zijnde infor-
matie binnen het korps.

Een tweede probleem, met name voor de Verenigde Staten, is de mo-
gelijkheid dat het korps financieel aansprakelijk wordt gesteld voor
acties van politiemensen, al dan niet in uniform, wanneer wordt gewerkt
voor de particuliere sector. In de Verenigde Staten bestaat wat dit be-
treft natuurlijk een andere rechtspraak dan in Nederland. Al snel wordt
gegrepen naar het wapen van de schadeloosstelling.

Een derde probleem ten slotte is de bezorgdheid die wordt geuit ten
aanzien van de fitheid van politiemensen die extra werk doen in hun
vrije tijd. Dit kan repercussies hebben voor hun inzet in het dagelijks
werk31. Tenslotte is het in dit verband ook niet uitgesloten dat de
grens tussen vrije tijd en diensttijd vervaagt: de freelancer kan wellicht
ook tijdens zijn/haar normale werk werkzaamheden verrichten voor de
particuliere opdrachtgevers. Wat ook weer kan terugslaan op de inzet.

Afgezien van de fysieke weerslag is er natuurlijk het feit dat de
freelancer kan beschikken over "politiewetenschappen" (CID-informatie,
strafrechtelijk verleden, enz.) die voor zijn opdrachtgever interessant
zouden kunnen zijn. Het is duidelijk dat het fenomeen van moonlighting
haaks staat op het ambtenarenreglement van de politiefunctionaris, dat
voorschrijft dat men geen nevenberoep mag uitoefenen dat onverenig-
baar is met de functie die men uitoefent. Daarnaast kent het Wetboek
van Strafrecht een zwijgplicht (art. 272) en verder kent het ambtena-
renreglement een plichtsverzuim (art. 104).

In Nederland wordt waarschijnlijk op beperkte schaal gebruik gemaakt
van politiemensen voor het doen van recherche-onderzoeken door de
particuliere sector. Een expertisebureau maakt gebruik van, drie recher-
cheurs op freelance basis. Een onderzoek- en adviesbureau heeft een
pool van acht mensen, van wie er vijf werkzaam zijn bij de politie..Dit
verschijnsel is voor Nederland waarschijnlijk betrekkelijk recent. Daar-
naast moeten we ook voorzichtig zijn met het trekken van een verge-
lijking tussen de Verenigde Staten en Nederland. Maar dit neemt niet
weg dat er een aantal factoren aanwezig is die dit verschijnsel in de
hand kunnen werken. In ieder interview dat is gehouden, wordt melding
gemaakt van het feit dat er veel aanbod is op advertenties die worden
geplaatst door de particuliere sector. Nu is dit op zich niet zo uniek. In
de huidige conjunctuur komt dit in meer beroepen voor. Advertenties
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worden echter zelden geplaatst. Op twee andere manieren maken poli-
tiemensen kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in een functie in de par-
ticuliere sector. In de eerste plaats door middel van open sollicitaties.
Zij benaderen schriftelijk of telefonisch expertise- en recherchebureaus.
In de tweede plaats wordt in onderzoeken waarbij particuliere recher-
cheurs en politiemensen gezamenlijk 'optreden (zie paragraaf 7.4.2), ge-
ïnformeerd naar mogelijke vacatures. Politiemensen die de overstap ma-
ken, hebben veelal eerdere contacten gehad met een bepaald bureau.
Het aanbod is er dus wel degelijk binnen de politie. Een bureau hoeft
maar een greep te doen uit dit aanbod voor het aantrekken van nieuwe
mensen of een freelancer. De groei lijkt zich inderdaad voort te zet-
ten. Op basis van mijn interviews concludeer ik dat er op een beperkte
schaal gebruik wordt gemaakt van freelancers.

Koffeman, voorzitter van de politiebond ACP, meent dat het "gierend
uit de hand loopt met de bijbaantjes die politiemensen in hun vrije tijd
vervullen bij particuliere bewakingsdiensten, detective- en schade-exper-
tisebureaus". Koffeman spreekt niet over enige tientallen, maar over
honderden. mensen32. Hij stelt ook dat in een aantal gevallen de korps-
leiding akkoord is met deze gang van zaken.

7.7 "Blue Drain"

"Blue Drain" is een term die soms wordt gehanteerd in de literatuur. Er
wordt mee bedoeld dat ervaring, kennis en expertise uit de politie-orga-
nisatie wordt getrokken door de overstap van politiemensen naar de
veiligheidsindustrie.

De zuigkracht van het bedrijfsleven is soms groot. De overheid
wordt hier op velerlei terreinen mee geconfronteerd. Accountants en
computerdeskundigen zijn de meest in het oog springende voorbeelden.
Het management van veel particuliere beveiligingsorganisaties, zeker in
de bedrijfsbeveiliging, wordt van oudsher gerecruteerd uit de politie. De
opkomst van een recherchesector binnen de veiligheidsindustrie brengt
met zich mee dat ook de uitvoerders, in' toenemende mate, gewezen po-
litiemensen zijn.

Rechercheurs, leden van arrestatieteams, technisch rechercheurs en
mensen van de Centrale Recherche en Informatiedienst hebben de laat-
ste jaren hun weg gevonden naar de particuliere sector. Dit verloop is
gering. Als we de aantallen afzetten tegen de sterkte van de Nederland-
se politie, dan praten we over een klein percentage. Maar we moeten
wel bedenken dat deze ontwikkeling recent in gang is gezet en relatief
snel verloopt.

Wanneer dit proces zich structureel doorzet, en er zijn geen aanwij-
zingen dat dit niet zo zou zijn, dan investeert de overheid in opleidin-
gen voor het bedrijfsleven. Dit financiële aspect is nog tot daar aan
toe en speelt op meer terreinen. Sterker nog dan financiële argumenten
kunnen meer kwalitatieve argumenten een rol spelen. Het zijn niet de
mensen met het minste initiatief, ervaring en know-how die de overstap
hebben gemaakt: binnen de politie-organisatie stonden zij bekend om
hun deskundigheid. Hierdoor kan mogelijkerwijs op den duur de kwali-
teit van de politie, op onderdelen, negatief worden beïnvloed.

Politiemensen die de overstap hebben gemaakt, verdienen meer dan
bij de politie. De verschillen zijn echter op uitvoerend niveau niet
spectaculair. Het zijn voornamelijk de secundaire arbeidsvoorwaarden die
het financieel aantrekkelijk maken (auto van de zaak, reis- en onkos-
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tendeclaraties, telefoonvergoedingen, 13e maand, enz.). Maar lang niet
altijd vormen de financiën de enige aanleiding om van baan te verande-
ren. In veel gesprekken komt een brokje frustratie om de hoek kijken.
Frustraties over het loopbaanbeleid, de inconveniëntenregeling, maar ook
soms het feit dat men binnen de politie tot een veredelde typist was
"gepromoveerd", die aan de lopende band aangiften zat op te nemen.
Het rechercheren is voor velen niet alleen een beroep waar ze maande-
lijks voor betaald worden, maar ook een baan waaruit men een zekere
bevrediging krijgt. Een onderzoek draaien, maar bovenal ook afmaken
is belangrijk. De verhalen over met name het niet kunnen afmaken van
onderzoeken binnen de politie vanwege andere prioriteiten of geldge-
brek, duiken soms op. De animo daalt met een aantal van deze ervarin-
gen. Binnen de particuliere sector speelt dit alles veel minder. Hier zijn
de rechercheurs weer met "het echte werk" bezig.

7.8 Samenwerking: de andere kant van de medaille

In de literatuur over de veiligheidsindustrie wordt veelal een scheiding
aangebracht tussen de publieke en private sector. Er wordt aandacht
gevraagd voor de verschillen in doelstelling en de verschillen in con-
flictregulering. Het benadrukken van deze verschillen is van belang om
inzicht te verwerven in het functioneren van de veiligheidsindustrie. Dit
onderzoek leunt dan ook sterk op de tweedeling tussen de beide secto-
ren. Deze benadering is vruchtbaar, omdat er onderwerpen door worden
belicht als controle op de industrie en consequenties voor de burger.
Het is meer dan eens gezegd in dit onderzoek dat er een verschuiving
is opgetreden in de uitoefening van de politiefunctie naar de particulie-
re sector. Ironisch genoeg gaat deze verschuiving niet gepaard met ade-
quate controlemiddelen, die wel bestaan voor de reguliere politiezorg.
De, formulering van antwoorden op deze ontwikkelingen vormt dan ook
de uitdaging voor de toekomst. Het bestaan van een veiligheidsindustrie
en de ontwikkelingen op recherchegebied binnen deze industriezijn een
realiteit. Het heeft met andere woorden weinig zin om de Weberiaanse
conceptie, dat ons denken bepaalt, waarin de politiezorg een exclusieve
overheidstaak is, koste wat het kost overeind te houden. Vanuit deze
conceptie wordt veelal negatief aangekeken tegen allerlei vormen van
particuliere politiezorg. Dit is in zoverre nuttig dat mogelijke minder
gewenste aspecten daarvan worden aangegeven. Enkele daarvan worden
ook in dit onderzoek aangestipt. Het bestaande onderzoek, met haar na-
druk op de verschillen tussen de beidè sectoren, is dan ook nuttig.

Recent wordt er in de literatuur echter ook aandacht gevraagd voor
de manier waarop beide sectoren verweven raken. Het is met. andere
woorden goed om een begrip als Private Justice te introduceren: Hier-
door wordt een duidelijk verschil benadrukt, maar zeker zo belangrijk is
het om de toenemende samenwerking tussen de publieke en de private
sector te betrekken in het onderzoek. Er zijn evidente voordelen voor
beide sectoren. De toenemende samenwerking kan dan ook een belang-
rijke bijdrage leveren aan de beheersing van het criminaliteitsprobleem:
"In a society concerned about the level of crime and disorder these
changes (de samenwerking) may be welcomed", maar, zo stelt Marx, er
is ook een andere zijde van de medaille: "Yet they (vormen van samen-
werking) are not without costs and risks. They not only raise traditio-
nal concerns over encroachment upon liberty by the state and by the
private sector (a more neglected topic), but the new issue of concern
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over joint assaults. There is a danger that instead of serving to check
each other, public and private police may collude in ways that are
detrimental to the public good".33

Marx pleit dan ook voor een perspectief waarin naar de verschillen
tussen beide sectoren wordt gekeken, maar zeker ook naar "het ver-
dwijnen van de lijn tussen de publieke en private sector". Er is volgens
hem een aantal aanwijzingen dat hier inderdaad sprake van is:
- De crisis in de welvaartstaat die leidt tot de privatisering van een

aantal overheidstaken.
- Wetgeving die voorschrijft of het mogelijk maakt dat er een toene-

mende publiek-private samenwerking ontstaat.
- Het gegeven dat er nieuwe fraudevormen ontstaan: witte boordencri-

minaliteit (chequefraude, verzekeringsfraude, computerfraude ABH),
die een gezamenlijke aanpak vereisen.

- Het feit dat de private sector meer vervolgingsgericht wordt.
- Het ontstaan van een gezamenlijke politiecultuur die uitstijgt boven

het publieke-private onderscheid.

Marx vraagt zich af hoe nauw de samenwerking moet worden, omdat
het niet denkbeeldig is dat de ruimere mogelijkheden van de particuliere
sector (zie paragraaf 7.1, 7.2 en 7.3) aangewend worden in gezamenlijke
onderzoeken. Hij citeert een politie-officier: "A private investigator is
able to do things the police can't do legally".34 Waar Marx voor waar-
schuwt, is dat de beide sectoren wellicht verweven raken om elkaars
zwakheden aan te vullen. Hij concludeert dan ook dat er duidelijke
voordelen zijn aan vormen van samenwerking, maar vanuit het gezichts-
punt van aansprakelijkheid en bescherming van burgerrechten kunnen er
nadelen zijn.
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8 De conflictbeslechting

8.1 Inleiding

Nadat in de eerste hoofdstukken is ingegaan op een aantal ontwikkelin-
gen op het terrein van de particuliere recherche, staat nu de conflict-
beslechting centraal. Ofwel de vraag: Wat gebeurt er met de resultaten
van de verschillende onderzoeken? Alvorens verder in te gaan op de
drie verschillende opties die een rol kunnen spelen in de conflictbe-
slechting (civielrechtelijk, strafrechtelijk of Private Justice), eerst een
opmerking over de zogenaamde preventieve onderzoeken.

In paragraaf 1.3 is ingegaan op de begripsomschrijving van particu-
liere recherche. Dit bleek een vrij arbitraire bezigheid te zijn. Twee
werkhypothesen zijn geformuleerd:
a. onderzoeken zijn, behoudens de inzet van dwangmiddelen, vergelijk-

baar met de werkwijze van de reguliere politie en
b. met als doelstelling conflicten tussen partijen te beslechten.
Deze afbakening houdt in dat de preventieve onderzoeken buiten het
bestek van dit hoofdstuk vallen. Preventieve onderzoeken zijn, zoals we
in eerdere hoofdstukken zagen, antecedentenonderzoeken en bijvoor-
beeld de bulk aan informatievergaring zoals die plaatsvindt binnen de
handelsinformatiesector. Deze preventieve onderzoeken spelen een rol
in de overweging om al dan niet een zakelijke relatie aan te gaan. Het
is niet duidelijk geworden in de diverse interviews op welke schaal
dergelijke onderzoeken plaatsvinden. Veelal wordt weliswaar aangegeven
dat deze preventieve onderzoeken worden verricht, maar men spreekt
dan over geringe percentages van het totaal aantal onderzoeken. Inte-
ressant is wel dat respondenten aangeven dat zij verwachten dat dit
soort onderzoeken zal toenemen. Redenerend vanuit de preventiefiloso-
fie die besloten ligt in zowel de Junior-Partner-theorie als de Econo-
mische theorie, is dit een te verwachten ontwikkeling.

Na deze korte inleiding kijken we in de rest van dit hoofdstuk naar
de resultaten van onderzoeken door de particuliere sector die wel een
rol spelen in een vorm van conflictbeslechting. De indeling van het
hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 8.2 wordt ingegaan op de plaats van
de particuliere recherchewerkzaamheden in het civielrechtelijke traject.
In paragraaf 8.3 wordt gekeken naar het strafrechtelijke traject. In 8.4
.en 8.5 staat het begrip Private Justice centraal. Binnen elke paragraaf
is, voor zover mogelijk, de indeling van de eerste hoofdstukken gehan-
teerd (verzekeraars, expertise, enz.).

8.2 Het civielrechtelijke traject

Het is niet zo dat alleen de Staat zijn burgers in rechte aanspreekt,
bijvoorbeeld wegens gepleegde strafbare feiten. Burgers onderling kun-
nen zich ook tot de rechter wenden om over en weer recht te halen,
bijvoorbeeld wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen,
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wanbetalingen en onrechtmatige daden. In dit civielrechtelijke traject
bestaan twee procedures: het kort geding en de bodemprocedure.
Rechtssociologisch onderzoek in de Verenigde Staten en West-Europa
wijst uit dat met name koopzaken, arbeidszaken en verkeersschadeza-
ken in deze procesgang worden ingebracht.'

Het is niet mogelijk om een goed zicht te krijgen op de omvang van
de onderzoeksresultaten die uiteindelijk een rol spelen in een civiele
procedure. We zullen dit ook zien in de volgende paragraaf waarin
wordt ingegaan op het strafrechtelijke traject.

Een recherchebureau (tweede generatie) stelt dat 45% van zijn on-
derzoeken in een civielrechtelijke procedure wordt ingebracht. In vrij-
wel alle andere interviews worden voorbeelden genoemd van onder-
zoeksbevindingen die in dit traject terecht komen. Zo noemt een parti-
culiere rechercheur (eerste generatie) voorbeelden van onderzoeken die
hij uitvoert voor de advocatuur. De onderzoeken kunnen zich richten op
het controleren van een getuigeverklaring van de tegenpartij of het
vergaren van informatie voor een cliënt. De onderzoeksrapporten wor-
den ingebracht in de civiele procedure. Veelal worden dergelijke proce-
dures schriftelijk gevoerd. Soms wordt een particuliere rechercheur door
een rechter-commissaris gevraagd om als getuigedeskundige op te tre-
den. Een voorbeeld van een dergelijke gang van zaken wordt hieronder
behandeld.

- Een werknemer zegt het dienstverband op en tekent een concurren-
tiebeding met zijn oude werkgever. Hierin wordt bepaalt dat de werk-
nemer voor een periode van drie jaar geen activiteiten mag onderne-
men die indruisen tegen de commerciële belangen van zijn oude werk-
gever. Het vermoeden rijst dat deze ex-werknemer voor zichzelf is
begonnen en in feite hetzelfde beroep (bv. vertegenwoordiger in een
bepaald produkt) uitoefent. De werkgever spant een proces aan. De
advocaat van deze man schakelt een particulier rechercheur in om de
gangen na te gaan van de ex-werknemer. De onderzoeksresultaten
worden ingebracht in dat proces.-

Maar niet alleen worden dergelijke contractbreuken voor de rechter
gebracht. Zoals gezegd, wordt ook een deel van de verzekeringsfraude
voor het gerecht "uitgevochten". Dit kan gebeuren als een verzekerde
het weigeren of aanpassen van een claim door een maatschappij aan-
vecht. Onderzoeksresultaten,,vergaard door een recherche- of een ex-
pertisebureau, in opdracht van een verzekeraar, kunnen ingebracht wor-
den als processtukken in een civiele procedure.

Van belang voor dit civielrechtelijke traject is het zogenaamde In-
terpolis-arrest. De Hoge Raad heeft hierin bepaald dat niet feitelijk
bewezen hoeft te zijn dat iemand brand heeft gesticht. Wanneer blijkt
dat een verzekerde tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de
toedracht, dan mag in een civielrechtelijke procedure de bewijslast wor-
den omgekeerd. In dit geval. moet de verzekerde dus aantonen dat er
geen sprake is geweest van brandstichting. Zoals we gezien hebben, met
name hoofdstuk 2 en 3, maar ook in hoofdstuk 5, nemen onderzoeken
naar de toedracht van wat in verzekeringstermen "een onvoorziene
gebeurtenis" wordt genoemd, toe. Toedrachtsonderzoeken naar mogelijke
verzekeringsfraude namen een belangrijk deel in van de totale groei van
de particuliere onderzoekssector. Het Interpolis-arrest kan een grotere
rol gaan spelen als meer zaken voor de civiele rechter komen.

In de interviewfase is een advocaat benaderd die gespecialiseerd is in
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het verzekeringsrecht. Twee opmerkingen van deze respondent wil ik
aanhalen. In de eerste plaats het feit dat er vrijwel geen statistisch
materiaal is op dit gebied over aantallen zaken die in een civiel- of
strafrechtelijke procedure terecht komen. In de tweede plaats verwijst
hij naar het Interpolis-arrest, waardoor het mogelijk is dat: "Veel zaken
die politie en justitie niet rond krijgen, wel in het civielrecht door de
rechter gehonoreerd worden vanwege de andere bewijslast". Overigens
is het een structureel kenmerk van deze civiele procedures dat lang
niet alle zaken zover komen dat de rechter een uitspraak doet. De
beide partijen komen in veel gevallen gedurende de procedure tot een
vergelijk. Opnieuw kunnen toedrachtsonderzoeken een rol spelen in deze
fase.

8.3 Het strafrechtelijke circuit

In paragraaf 7.4 is ingegaan op vormen van samenwerking tussen de
particuliere en de publieke sector. De term "voorwerk" is daar geïntro-
duceerd. Hieronder wordt verstaan dat onderzoeksgegevens "panklaar"
worden aangeleverd aan politie of justitie.

Het feit dat onderzoeksgegevens uit de particuliere sector een rol
gaan spelen in het strafrechtelijke circuit, vinden we terug in de Ame-
rikaanse literatuur. Met name van chequefraude wordt geconstateerd dat
de vrijwel dagelijkse operationele samenwerking tot doel heeft de taak
van zowel de politie als de particuliere sector gemakkelijker te maken.
Zeker in chequefraudezaken, een nieuwe vorm van criminaliteit, die
haar oorsprong vindt in technologische veranderingen in het betaalver-
keer, fungeert de particuliere sector als Junior-Partner van de politie.
In vrijwel alle chequefraude-onderzoeken is er dan ook volgens de
respondenten uit de bankwereld (zie hoofdstuk 4) sprake van een aan-
gifte. Het voorafgaande recherche-onderzoek is echter in een aantal
gevallen "uitbesteed" of liever opgepakt door de particuliere sector. De
oorzaak hiervan ligt volgens de respondenten en de bestaande literatuur
over dat onderwerp in de volgende twee factoren:
1.. het gebrek aan kennis van de politie op dit gebied en
2. de prioriteitsstelling binnen de politie, waardoor de aandacht voor

chequefraude negatief wordt beïnvloed.

Beguai concludeert voor de Verenigde Staten: "Existing practices impli-
citly recognize the desirability, and even the necessity of private sup-
port for the investigative process .... The security department of a
creditcard company will already have completed the major part of the
neccesary criminal investigation before the matter is turned over to
local police (and) often' represents the basic. case ultimatly prosecuted".2
Euller stelt dat er, of we dit nu positief waarderen of niet, in elk
crimineel onderzoek nu eenmaal een particulier element fit, zeker in de
sfeer van de witte boordencriminaliteit. Het is immers niet ongebruike-
lijk dat een aangifte zonder dat deze voldoende is uitgewerkt, niet
wordt vervolgd vanwege gebrek aan bewijs-3. Dit laatste nu zien we, ze-
ker op het gebied van de chequefraude, ontstaan. Er vindt een institu-
tionalisering plaats van de "fact-finding" die gebruikt wordt voor een
gedocumenteerde aangifte. Hetzelfde kan gezegd worden van onderzoe-
ken in de particuliere sector die betrekking hebben op andere vormen
van vermogenscriminaliteit. Na eerst aan dè hand van chequefraude het
begrip "voorwerk" en "panklaar aanleveren" te hebben geïllustreerd,
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wordt kort ingegaan op andere in dit onderzoek behandelde particuliere
onderzoekssectoren.

8.3.1 De verzekeraars en expertisebureaus

In- tegenstelling tot in hoofdstuk 2 en 3 worden deze :twee sectoren hier
integraal behandeld. De reden hiervoor is dat de overweging of er al
dan niet aangifte wordt gedaan, nooit wordt gemaakt door een experti-
sebureau. Deze werkt in opdracht van een verzekeraar die bepaalt als
slachtoffer wat er met een bepaald onderzoek gebeurt.

De respondenten van de drie verzekeringsmaatschappijen die zijn
benaderd, zijn unaniem van mening dat er in de laatste jaren een actie-
ver aangifte beleid wordt gevoerd. In het recente verleden werd vrijwel
nooit een aangifte gedaan. Dit gebeurde niet vanwege commerciële over-
wegingen. In de eerste plaats verstoort een aangifte de relatie met een
cliënt. Die is men veelal kwijt. In de tweede plaats, en dit is nog be-
langrijker, kan de aangifte, wanneer een zaak in de publiciteit komt,
een negatieve uitstraling hebben op andere (potentiële) cliënten. Volgens
de respondenten is er sprake van een omslag in de publieke opinie. De
acceptatie van de aanpak van fraude is toegenomen bij het publiek, ze-
ker ook omdat men beseft dat er een relatie bestaat tussen kleiner
wordende opbrengsten van de verzekeraars en de stijging van de pre-
mies die men moet betalen.

Een van de drie verzekeringsmaatschappijen heeft in 1985 vier aan-
giften gedaan en in het vorig jaar dertig aangiften. De andere twee
verzekeraars registreren niet op een centraal punt binnen de organisatie
hoeveel aangiften er worden gedaan. Meer afdelingen kunnen dit zelf-
standig bepalen. Hierdoor is men niet in staat om aantallen te noemen.
Onderzoeksbevindingen worden op papier gezet door de verzekeraars
zelf. Deze worden.ingebracht in een proces-verbaal van de politie of
worden in de vorm van een bijlage (resultaat van bevinding) bij de
aangifte gedaan. Meer dan eens, en dit geldt ook voor de chequefrad-
des, wordt in de interviews melding gemaakt van het afhouden door de
politie. Om allerlei redenen is het soms moeilijk een onderzoek "te
slijten" bij de politie. Dit heeft geen positieve invloed op de aangifte-
bereidheid.

Een respondent uit de verzekeringswereld wijst op ideeën die er leven
om een Centraal Aangifte Bureau op te richten. Binnen een dergelijk
bureau zou een aangiftebeleid van de gezamenlijke verzekeraars tot
ontwikkeling moeten komen. Een aangiftebeleid dat zou moeten aanslui-
ten op het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. Binnen het
Verbond van Verzekeraars is een commissie Fraudebestrijding opgericht
(zie paragraaf 2.3.2). Deze commissie heeft het projectgroep ingesteld
die zich moet buigen over het aangiftebeleid. We zien hier een streven
naar meer eenheid in het aangiftebeleid.

8.3.2 Bedrijfsbeveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Een aantal bedrijfsbeveiligingsdiensten, met name de banken, is reeds de
revue gepasseerd. Uit de jaaroverzichten van Justitie, die gepubliceerd
worden in het Beveiligingsjaarboek, valt op de maken dat de bedrijfsre-
cherche een vrij groot percentage zaken overdraagt aan de politie.
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Particuliere Bedrijfsbeveiligingsdiensten. Aantal geconstateerde feiten met

daarachter de percentages die zijn doorgegeven aan de politie4.

1982 1983 1985 1986

inbraken 1.329 (79%) 2.396 (87%)
diefstallen 25.157 (64%) 25.102 (58%)

totaal 26.486 (71%) 27.498 (72%) 23.449 (68%) 33.116 (66%)

meldingen van ter-
roristische aard 193 (88%) 248 (82%) -. 252 (75%)

aanhoudingen 24.048 (71%) 26.782 (76%) 22.723 (92%)
andere misdrijven 2.850 (17%) -

fraude 520 (62%)

vernieling 2.289 (25%)

In een aantal gevallen wordt een proces-verbaal opgemaakte door de be-
drijfsbeveiligingsdienst. Zij hebben deze mogelijkheid, althans een aantal
van hen, doordat men binnen de organisatie beschikt over als onbezol-
digd aangestelde opsporingsambtenaren van Rijkspolitie. Dit betekent dat
zij een opsporingsbevoegdheid hebben gelijk aan die van de politie.

Ook hier zien we dus een constructie waarin de particuliere sector
"panklaar" zaken aanlevert. Op meer plaatsen in, dit verslag is het on-
derscheid tussen interne en externe fraude gemaakt. Van de externe
fraude, met name de chequefraudezaken, is geconstateerd dat er een sa-
menwerking bestaat met de politie en dat de particuliere sector in een
aantal gevallen "het voorwerk" doet, wat leidt tot een gedocumenteerde
aangifte. De in deze paragraaf gepresenteerde statistieken betreffen ook
interne fraude. Toch valt uit deze zelfde tabel af te leiden dat er wel-
iswaar een groot deel van de zaken wordt overgedragen, maar dat an-
derzijds een bepaald percentage niet wordt doorgegeven. Kijken we
bijvoorbeeld naar het totaal van de inbraken en diefstallen, dan consta-
teren we. dat in 1982 29% niet is doorgegeven. In 1986 stijgt dit per-
centage naar 34%. Kijken we naar de categorie fraude, in 1986 voor het
eerst opgenomen in de tabel, dan zien we dat 38% niet is doorgegeven
aan de politie. In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op
de interne fraude die niet in het strafrechtelijk circuit belandt. Het
bedrijfsleven doet een beroep op een recherchebureau om interne frau-
de te onderzoeken. In hoofdstuk vijf is aangegeven bij wat voor soor-
ten onderzoeken een beroep wordt gedaan op de particuliere. recherche.
De "principaal" (de opdrachtgever) bepaalt wat er gebeurt met• de on-
derzoeksresultaten. Voor een deel komen deze in het civielrechtelijke
circuit terecht (bijvoorbeeld ontslag en schadeloosstelling in verband
met een overtreding van een concurrentiebeding enz.). Of onderzoeken
naar fraude vinden hun weg naar de strafrechter. Het doen van aangifte
wordt veelvuldig achterwege gelaten. Over wat er dan wel gebeurt met
de onderzoeksresultaten, gaan de volgende paragrafen, die handelen over
het begrip Private Justice.
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8.4 Private Justice: inleiding

In paragraaf 1.2.2 is de Economische theorie uitgewerkt. Deze theorie
problematiseert de relatie particuliere sector en openbaar ministerie.
Onder Private Justice wordt verstaan dat de particuliere sector een deel
van de "vergrijpen" niet doorgeeft aan justitie, maar langs andere we-
gen de conflictbeslechting ter hand neemt.

Private Justice zou zich onder andere uitstrekken over diefstal door
het personeel, verzekeringsfraude, industriële spionage, commerciële
chantage of omkoping en computercriminaliteit en andere vormen van
bedrijfsmatige misdaadti. De redenen voor een dergelijke interne con-
flictbeslechting zijn volgens Shearing en Stenning6:
1. handhaving van de optimale produktie;
2. minimalisering van de verstoring in de werkgever-werknemer-relatie;
3. het terugkrijgen van gestolen goederen met zo min mogelijk kosten;
4. handhaving van de werknemers voor zover mogelijk;
5. ontwikkeling van strategieën om toekomstige verliezen te beperken

(bv. aanpassen van regels/procedures).

De beslissing om een dader van een bepaald vergrijp over de dragen
aan justitie wordt, volgens de theorie, afhankelijk gemaakt van com-
merciële overwegingen. Door middel van een alternatief sanctiepakket
krijgt de conflictbeslechting gestalte: overplaatsing en/of wegpromove-
ren van een employé en bijvoorbeeld verkrijgen van restitutie van ge-
stolen of gefraudeerde bedragen. Voor wat betreft het verzekeringswe-
zen wordt gesteld dat de hoogte van claims wordt bijgesteld of een
claim in haar geheel wordt afgewezen als er "onregelmatigheden en/of
onjuiste informatie is verstrekt" (zie ook paragraaf 8.4.2).

Alvorens in de volgende paragraaf in te gaan op de onderzoeksbevin-
dingen, een opmerking vooraf. Deze heeft betrekking op artikel 161
Strafvordering. In een van de interviews wordt dit artikel genoemd in
relatie tot het begrip Private Justice. Artikel 161 Sv. luidt: "Ieder die
kennis draagt van een begaand strafbaar feit is bevoegd daarvan aan-
gifte of klachten te doen". Er bestaat in onze rechtspraak geen ver-
plichting om aangifte te doen. Hierop bestaan uitzonderingen (mensen-
roof, verkrachting en bijvoorbeeld misdrijven tegen de veiligheid van
de staat). Maar grosso modo staat het een bedrijf volstrekt vrij om al
dan niet de politie en/of het OM in te schakelen. In de volgende para-
graaf wordt ingegaan op een aantal onderzoeksbevindingen. Met name
staat de interne fraude centraal.

8.4.1 Bedrijven, interne fraude en conflictoplossing

Er is in de hoofdstukken over de bedrijfsbeveiligingsdiensten en de re-
cherchebureaus geconstateerd dat een vrij aanzienlijk deel van de on-
derzoeken zich richt op interne fraude. In deze paragraaf wordt inge-
gaan op de wijze waarop interne fraude wordt aangepakt. Dit gebeurt
aan de hand van een aantal voorbeelden. Vervolgens wordt ingegaan op
de meningen van een aantal respondenten over Private Justice.

1. Uit de kas van een afdeling binnen een bedrijf verdwijnt geld. Uit
onderzoek blijkt dat er procedurefouten zijn gemaakt bij het over-
dragen van de kas en wie het geld heeft weggenomen. Van de dader
wordt het bedrag ingehouden op zijn salaris. Er volgt geen aangifte.

76



2. Met behulp van een computer wordt gepoogd te frauderen. Het gaat
om een bedrag van enkele duizenden guldens. De bedrijfsrecherche
ontdekt de poging en verijdelt deze. Er volgt geen aangifte. Het sa-
laris van de betrokken werknemer wordt voor twee jaar bevroren.

Voorbeelden als deze worden vaker gegeven in de interviews. Interne
fraude (verduistering, diefstal) wordt voor een deel door de betrokken
bedrijven zelf afgehandeld. De in paragraaf 8.3.2 opgenomen tabel laat
zien dat een deel van het aantal geconstateerde feiten (inbraken, dief-
stallen en fraude) die bedrijfsbeveiligingsdiensten constateren, niet
wordt doorgegeven. Private Justice strekt zich dus, maximaal volgens
die cijfers, uit over ruwweg een derde (1986) van het totaal aantal ge-
constateerde vergrijpen. Interessant is wel dat het percentage vergrij-
pen dat "eigendom blijft van het bedrijf"7 licht stijgt. Men dient wel
te bedenken dat er ook onbekende daderzaken in dit percentage kunnen
zitten. Kijken we bijvoorbeeld naar de totalen in de periode 1982-1986
van de inbraken en diefstallen, dan zien we dat in 1982 71% wordt
doorgegeven aan de politie en in 1986 66%.

Aangifte is volgens de respondenten van de bedrijfsbeveiligingsdien-
sten onder andere afhankelijk van een aantal van de volgende factoren:
- de mogelijkheid om intern de zaak af te doen;
- de hoogte van het gefraudeerde bedrag;
- de mogelijkheid van negatieve publiciteit.

Met name het publiciteitsargument leeft sterk bij vrijwel alle respon-
denten, zeker bij de bedrijfsbeveiligingsdiensten: De redenering is dat
op het moment dat de politie wordt ingeschakeld, dit, naast de onrust
binnen een bedrijf, betekent dat in 9 van de 10 gevallen de pers wordt
binnengehaald. Dit wordt als schadelijk gezien voor het imago van het
bedrijf. De vertrouwenspositie van bijvoorbeeld een bank en daardoor
mede het aangezicht van de hele bedrijfstak wordt aangetast. Negatieve
publiciteit kan zijn weerslag hebben op bestaande commerciële belangen
en nieuwe afnemers en/of cliënten afschrikken. Men houdt de "vuile
was" liever binnenshuis. Dit geldt voor fraude op kleine schaal, maar
ook voor fraudezaken van grotere omvang. Men schrijft eerder de ver-
liezen af of tracht intern tot een oplossing te komen dan dat de com-
mercieel risicovolle weg van de aangifte wordt bewandeld. Het sanc-
tiepakket dat wordt gehanteerd, is divers van aard: berisping overplaat-
sing, bevriezing van salaris, degradatie, restitutie of inhoudingen op het
salaris.

In een van de interviews wordt het voorbeeld aangehaald van een
aantal jaren geleden, waarin wordt aangegeven wat publiciteit kan bete-
kenen voor de commerciële belangen. Een diepvriesproducent werd ge-
confronteerd met commerciële afpersing. Er zou vergif zijn gedaan in
een aantal produkten. Voor een bepaald bedrag zou bekend worden ge-
maakt waar dit gebeurd was. Op het moment dat dit 'alles in de pers
kwam, kelderde het marktaandeel van het bedrijf enorm. Tot op heden
is het bedrijf er niet in geslaagd haar oude marktaandeel te heroveren.

Op welke schaal komt deze Private Justice voor? Binnen de verzeke-
ringsmaatschappijen en de banken wordt gesproken, per bedrijf, van
incidentele gevallen tot enige tientallen zaken per jaar. Een bedrijfsbe-
veiligingsdienst van een multinational heeft het vorig jaar 170 gevallen
van verduistering, fraude en diefstal geregistreerd. Hiervan is een pro-
ces-verbaal (pv) opgemaakt. Van deze pv's zijn er 99 naar de politie
doorgestuurd. De rest is intern afgehandeld. Naast de genoemde delicten
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worden incidenteel bedrijfsongevallen, aanrijdingen en mishandelingen
intern onderzocht en afgehandeld. Op grond van deze gegevens kunnen
we constateren dat Private Justice voorkomt.

In deze bedrijven vinden we een constructie waarin de bedrijfsbe-
veiliging, de juridische afdeling, een lid van de directie en de betrokken
lijnchef gezamenlijk een standpunt bepalen. Twee van de benaderde
multinationals hebben deze "bedrijfsrechtspraak" geregeld in de bedrijfs-
voorschriften. Hierin zijn de mogelijke sancties opgenomen (berisping,
schorsing, ontslag, enz.) en de mogelijkheid om in beroep te gaan.

In een bedrijf is een Geschillencommissie. Hierin zijn twee personen
uit de bedrijfsleiding opgenomen en twee vertegenwoordigers van de
Ondernemingsraad (OR). Deze laatste is niet vertegenwoordigd binnen de
banken. De commissie heeft een adviserende functie. Haar taak is een
bepaald geval te beoordelen. Wanneer er sprake is van een conflict
tussen de Geschillencommissie en het betrokken bedrijfsonderdeel, be-
staat de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de Centrale Ge-
schillencommissie, waarin de directie en de OR zijn vertegenwoordigd.
Binnen de andere multinational bestaat een vergelijkbare situatie. Ook
hier heeft de OR belangstelling getoond voor de afhandeling van con-
flicten. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van procedures en sanc-
ties in cao-bepalingen en vervolgens in de opstelling van een bedrijfs-
reglement.

Shearing en Stenning noemen in hun boek, dat de titel draagt:
"Private Justice, de uitdaging van de jaren tachtig", de bemoeienis van
vakbonden een positieve ontwikkeling. Het punt is volgens Shearing en
Stenning dat "in the exercise of private security authority, the due
process safeguards which have been erected to protect citizens against
the exercise of undue police authority are largely put 'out of play"'.8
Zij zien dan ook voor de vakbonden een rol weggelegd om op te tre-
den als een soort "countermechanism".
Na in deze paragraaf stil te hebben gestaan bij de wijze waarop be-

drijven een deel van de interne fraude wordt afgehandeld, kijken we in
de volgende paragraaf naar de meningen over Private Justice van res-
pondenten uit de expertisewereld en de recherchebureaus.

8.4.2 De expertise- en de recherchebureaus

Een particulier rechercheur van een van de grotere bureaus van de eer-
ste generatie recherchebureaus (zie paragraaf 5.2.2) spreekt in het ver-
band van Private Justice over "coulissenrechtspraak". Het is in het licht
van de vorige paragraaf niet verwonderlijk dat we dit terugvinden in de
gesprekken met particuliere rechercheurs. De opdrachtgevers zijn im-
mers dezelfde: het bedrijfsleven.

"Het is een trend", zo constateert een particuliere rechercheur van
de tweede generatie, "binnen het bedrijfsleven om de politie niet meer
in huis te halen". De argumenten die hiervoor worden gegeven, zijn de
reeds gememoreerde: publiciteit, beroering binnen het bedrijf, de sturing
van en controle op het onderzoek en het feit dat gezocht wordt naar
andere oplossingen (restitutie enz.). Deze respondent brengt de volgende
verdeling aan in het totaal van zijn onderzoeken: 80% wordt intern door
zijn opdrachtgevers afgehandeld en in 20% van de gevallen volgt of
ontslag (civiele procedure) of aangifte (strafrechtelijke procedure).

In een ander interview wordt gesteld dat dit alles niet nieuw is. Deze
respondent, inmiddels gepensioneerd en incidenteel nog onderzoeksmatig
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bezig, heeft 35 jaar als bedrijfsrechercheur gewerkt voor een (buiten-
landse) oliemaatschappij. Van oudsher speelt volgens hem met name het
publiciteitsargument en het feit dat een bedrijf geen zin heeft in lang-
lopende strafrechtelijke of civiele procedures. Mensen uit de hogere re-
gionen van het bedrijf worden soms "weggewerkt" met een gouden
handdruk. Andere overwegingen om de conflictbeslechting in eigen hand
te houden kwamen soms voort uit sociale overwegingen.

In andere gesprekken, met name met de particuliere rechercheurs,
wordt ook aangegeven dat Private Justice voorkomt. Dit gaat op voor
de beide "generaties" recherchebureaus. Uitspraken als "interne oplos-
singen worden altijd geprobeerd" en "het is mijn ervaring dat door mid-
del van overplaatsingen en bijvoorbeeld restitutie de problemen worden
opgelost" worden gemaakt.

Er lijkt binnen de particuliere sector tot op zekere hoogte een rela-
tie te bestaan tussen Private Justice en recherchewerkzaamheden. On-
derzoeksresultaten van de particuliere recherche worden weliswaar in
civiele en strafrechtelijke procedures ingebracht, maar met name inter-
ne fraude lijkt. gekoppeld te zijn aan het begrip Private Justice. Deze
constatering heeft in ieder geval consequenties voor de gangbare (frau-
de)statistieken. Binnen de particuliere sector bestaat immers kennis over
criminele vergrijpen, die nooit terug te vinden zijn in officiële cijfers..

8.4.3 Verzekeringsfraude en Private Justice

Een belangrijk deel van de groei in de particuliere onderzoeksactivitei-
ten zien we optreden op het gebied van de verzekeringsfraude. Onder-
zoeksresultaten van verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus en
(soms) recherchebureaus spelen een rol in de wijze waarop verzekeraars
een claim behandelen.

We hebben geconstateerd dat er een toenemende aangiftebereidheid
is bij verzekeraars en dat een deel van de onderzoeksresultaten een rol
speelt in civiele procedures. Tevens is geconstateerd dat er weinig cij-
fermateriaal bestaat over deze beide procesgangen. De omvang is dus
moeilijk te bepalen.

Naast deze twee mogelijkheden kan een verzekeraar een claim afwij-
zen of een claim aanpassen (als bijvoorbeeld wordt aangetoond dat er
te veel is geclaimd). Een deel van de onderzoeksactiviteiten op verzeke-
ringsgebied richt zich dan ook op het vergaren van informatie voor
deze laatste twee opties.

Het Hallcrest-rapport schaart onder de definitie van het begrip
Private Justice ook de verzekeringsfraude9. Er wordt in de literatuur
vrijwel niet geschreven over verzekeringsfraude in samenhang met Pri-
vate Justice. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in deze pa-
ragraaf de relatie tussen verzekeringsfraude en Private Justice gelegd.
Naast deze voorbeelden uit de interviews wordt tevens ingegaan op re-
cent Amerikaans onderzoek met betrekking tot verzekeringsfraude. Ten
slotte wordt ingegaan op een voorpublikatie van een aantal onderzoeks-
gegevens van de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau: "Wie
zal dat betalen (voorlopige titel). Overheidsvoorzieningen en verzekerin-
gen bij delicten met schade."

Wanneer we kijken naar onderzoeken op, het gebied van de verzeke-
ringsfraude dan kunnen we constateren dat een deel zich richt op het
vaststellen van hoogte van de claim:
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1. Er heeft een inbraak plaatsgevonden. Men claimt het verlies van een
postzegelverzameling van f 100.000. Het onderzoek richt zich op de
vraag of de claim juist is. De verzekerde wordt benaderd. In dit
gesprek wordt gevraagd naar de filatelistische kringen waarin de
verzekerde verkeert. Nader onderzoek leert dat de verzekerde recent
een deel van zijn verzameling (f 40.000) heeft verkocht. De uitke-
ring wordt vervolgens aangepast.

2. Een hotel brandt af. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is
van brandstichting. Zij "schiet plaatjes" van de brandhaarden. De
particuliere rechercheur doet hetzelfde, maar van het interieur en de
inboedel. Brandstichting is veelal moeilijk te bewijzen. Wanneer dit
niet mogelijk is, verschuift het onderzoek in een andere richting.
Met behulp van een goede inventarisatie kunnen mogelijk onjuisthe-
den in de claim worden aangetoond.

3. Er wordt ingebroken in een bedrijfspand. Een groot deel van de
voorraad is gestolen. Het bedrijf doet aangifte en claimt een bepaald
bedrag aan goederen. Het onderzoek toont aan dat "er administratie-
ve fouten zijn gemaakt in de boekhouding". Er is te veel geclaimd.
Het bedrag wordt aangepast.

Deze voorbeelden illustreren het verschil in oriëntatie van de particu-
liere en publieke sector. De dadergerichtheid van de laatste uit zich in
de richting van het onderzoek: is er wel of niet sprake van een inbraak
of brandstichting. De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen
een aanleiding zijn om een claim af te wijzen. Wanneer dit niet het ge-
val is, richt het onderzoek van de verzekeraar zich op andere meer fi-
nanciële overwegingen: klopt de claim wel?

Valt deze gang van zaken onder het begrip Private Justice? Volgens
de definiëring wel. Tijdens dit soort onderzoeken kan men op (crimine-
le) handelingen stuiten, waaraan door het slachtoffer geen strafrechte-
lijke consequenties worden verbonden. Zij gaan wel een rol spelen in de
afhandeling van de claim. Een volgens de theorie, met name de Econo-
mische theorie, een volstrekt logische gang van zaken. Men voorkomt of
beperkt verliezen. Doet men in een van de drie gepresenteerde cases
aangifte, dan vergt de aanpassing van de claim meer tijd. Daarnaast
wordt de economische relatie waarschijnlijk blijvend verstoord. Dit
hoeft bij een aanpassing van de claim niet altijd het geval te zijn.

Reichman wijst ook op de in deze paragraaf uitgewerkte verschillen
in optiek in een aantal onderzoeken tussen de politie en onderzoekers
van een verzekeringsmaatschappij: "The insurance industry, perspective
on policing fraudulent auto theft differs from that of the public autho-
rities. In contrast to conventional law enforcement who watch in order
to apprehend suspects, the object of surveillance in the insurance con-
text is to minimize insurance losses - to lower insurance settlements or
reduce opportunities to engage in fraudulent behaviour"10. Vervolgens
werkt zij de opties uit die een verzekeraar heeft:
- aanpassen van de hoogte van de claim;
- weigeren van de claim;
- uitlokken van een strafvervolging.
Met name de laatste optie heeft volgens Ghezzi geen prioriteit. Sinds
de oprichting van de Special Investigation Units door de verzekeraars
in de Verenigde Staten schat men dat minder dan vijf procent van de
onderzoeken wordt overdragen aan het openbaar ministeriele. Een an-
der punt binnen de verzekeringswereld is de discussie over de tipgeld-
regeling en Private Justice. In paragraaf 7.4.2 is deze tipgeldregeling
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besproken. Er is sprake van Private Justice als de particuliere sector,
los van de politie en het OM, gestolen goederen terugkoopt van tipge-
vers. In de genoemde paragraaf wordt zowel door respondenten uit de
particuliere als uit de publieke sector met lof gesproken over deze
regeling. Tegenover deze uitspraken staan opmerkingen van een handvol
respondenten, die de mening zijn toegedaan dat deze tipgeldregeling
"wordt doorbroken". Dit betekent dat voor 10% van de waarde van
bijvoorbeeld een gestolen schilderij of container de buit wordt terugbe-
zorgd bij de eigenaar of de in rechte getreden verzekeraar en de dader
vrij blijft rondlopen. Sterker nog, de tipgever en de dader zouden in
principe een en dezelfde persoon kunnen zijn.

Twee respondenten uit de wereld van de expertisebureaus geven aan
dat "er wel eens iets buiten de regeling om gebeurt". Twee particuliere
rechercheurs stellen dat er "gestolen goederen worden teruggekocht".
In een van de gesprekken met een vertegenwoordiger van een verzeke-
ringsmaatschappij wordt aangegeven dat er inderdaad soms een spanning
kan optreden tussen het justitiële en het particuliere belang. Dit is een
obligate opmerking, omdat de tipgeldregeling juist is ingesteld vanwege
de soms tegenstrijdige belangen van een verzekeraar en het OM.

De vraag is nu wat de omvang is van dit verschijnsel. Gebeurt dit in-
cidenteel of op grotere schaal? Hier valt op grond van de tegenstrij-
dige informatie in de interviews weinig over te zeggen. Er wordt ook in
de pers nu en dan aandacht geschonken aan op de mogelijke "doorbre-
king" van de tipgeldregeling. Deze kritiek wordt tot slot van deze para-
graaf behandeld.

Onder de titel: "Verzekering, experts en. politie: partners in een
louche handel", verschijnt mei 1987 een artikel waarin wordt ingegaan
op de tipgeldregeling12. De directeur van een expertisebureau stelt dat
de praktijk wel degelijk wijd verbreid is. Een woordvoerder van een re-
cherchebureau vult aan: "Assuradeuren zijn er steeds meer op uit om
goederen terug te krijgen in plaats van geld uit te keren". Andere
zegslieden uit de verzekeringswereld spreken deze opmerking in het
artikel echter tegen. Net als in de interviews vinden we in dit artikel
nogal wat controverses rondom de tipgeldregeling. De tegenstrijdige
uitspraken maken het niet mogelijk om harde uitspraken te doen over
een al dan niet onafhankelijk optreden van verzekeraars en expertisebu-
reaus.

Voor de discussie over Private Justice echter is de omvang van een
dergelijk verschijnsel van belang. Wel is het zo dat de tipgeldregeling
bij uitstek past in de door de Economische theorie geproblematiseerde
relatie tussen de particuliere sector en het OM. Wordt immers aange-
toond, door empirisch onderzoek in de toekomst, dat in 100% van de
gevallen wordt samengewerkt met de politie,, dan bestaat er geen'. Pri-
vate Justice op dit terrein. Andersom echter, wanneer assuradeuren wel
"terugkopen", dan is er sprake van Private Justice. Sterker nog, dan
maakt men zich schuldig aan een misdrijf: heling.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft vorig jaar besloten
een onderzoek op te zetten naar de verschillende manieren waarop de
overheid en de schadeverzekeringsmaatschappijen elkaar beïnvloeden ten
aanzien van de schaderegeling tussen dader en slachtoffer. Is er sprake
van overlapping? Vullen de beide partijen elkaar aan of rijden zij el-
kaar in de wielen? In andere bewoordingen vinden we in de' opzet van
dit onderzoek de door mij gehanteerde J-P-theorie en de Economische
theorie. Een aantal bevindingen van het SCP-onderzoek is relevant voor
de Private Justice-discussie. Omdat, zoals gezegd, de verzekeringsstatis-
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tieken weinig of geen informatie geven, is door' Mulder, de onderzoeker
van het SCP, gekeken naar de Slachtofferenquêtes die het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft uitgevoerd. Mulder concludeert: "Anders
dan vaak wordt aangenomen, vervullen de verzekeringsmaatschappijen
slechts in een beperkt aantal gevallen een rol bij het vergoeden van
misdrijfschade. Niet alleen wordt er in de praktijk meestal geen schade-
vergoeding gevraagd, bijvoorbeeld omdat er voor het betreffende delict
geen verzekering is afgesloten, maar ook als er wel een claim wordt in-
gediend, wordt deze vaak niet of niet geheel gehonoreerd"13.

Met name het afwijzen of aanpassen van de ingediende claims is in
dit hoofdstuk geschaard onder het Private Justice begrip. Deze bevin-
dingen van Mulder stemmen overeen met het Amerikaanse onderzoek.

8.5 Conclusie

Ondanks het feit dat in paragraaf 8.2 (het civielrechtelijke traject) en
paragraaf 8.3 (het strafrechtelijk traject) is geconstateerd dat onder-
zoeksresultaten worden ingebracht in de verschillende procesgangen, en
waarschijnlijk in toenemende mate, kan gesteld worden dat Private
Justice voorkomt. Op grond van het voorafgaande kan een aantal grada-
ties in het begrip Private Justice worden onderscheiden. Het slachtoffer
kan:
- een zaak laten lopen, omdat de kosten van aanpak niet opwegen te-

gen de kosten;
- voldoende sterk staan (d.m.v. onderzoeksresultaten) om door middel

van onderhandelingen zijn schade te beperken;
- dwang toepassen (dreigen met aangifte, ontslag of proces) om zijn

schade te beperken of te verhalen;
- als eigen rechter optreden door naast schadebeperking c.q. verhaal

zelf "straffen" op te leggen (boete, niet betalen van een 13e maand
salaris, overplaatsing).

Het is dus mogelijk een glijdende schaal te onderkennen: van niets doen
tot aan eigen berechting, die semi-rechterlijke waarborgen kent zoals
de omschreven rechtsgang in de bedrijfsrechtspraak, tot aan een ont-
aarding in eigen richting, waar totaal geen waarborgen bestaan.

Het lijkt plausibel om te stellen dat Private Justice tot op zekere
hoogte een structureel kenmerk is van de bedrijfseconomische houding
van het slachtoffer. Dit geldt in ieder geval voor de aanpak van interne
fraude. Op grond van de vraaggesprekken kan geconcludeerd worden dat
deze interne fraude voor een deel "in eigen beheer" wordt gehouden.
Van verzekeringsfraude is geconstateerd dat een beperkt deel (hoeveel?)
van de onderzoeksresultaten in een civiel- en/of strafrechtelijk traject
terechtkomt. De tijdens een onderzoek geconstateerde strafbare feiten
(vervalsing enz.) vervullen een rol in de afhandeling van een claim:
afwijzen of aanpassen. Daarnaast zijn er signalen, welke een empirische
basis missen, dat gestolen goederen direct door verzekeraars worden te-
ruggekocht. Ook dit zou binnen het gehanteerde Private Justice-begrip
vallen. Nu we binnen de veiligheidsindustrie een verder differentiëring
zien door de opkomst van een particuliere recherche, die gekoppeld
kan zijn aan een eigen conflictbeslechting, is het niet uitgesloten dat
Private Justice aan belang gaat toenemen. Er wordt in de literatuur en
in de vraaggesprekken uiteenlopende gedacht over dit onderwerp. De
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voor- en nadelen van Private Justice worden in de volgende paragraaf
behandeld.

8.6 Private Justice: eigenrichting of eigen verantwoording?

Private Justice is een begrip dat suggesties oproept van "particulieren
die zitting nemen op de stoel van de rechter". Daarnaast wekt het de
indruk dat het zich uitstrekt over het hele scala van in het Wetboek
van Strafrecht omschreven strafbare feiten. Dit laatste is zeker niet
juist. Het zijn met name fraudegevallen die langs deze weg worden op-
gelost. Aan de andere kant wordt gesteld (zie paragraaf 2.2.1) dat de
particuliere sector een ruimer criminaliteitsbegrip hanteert dan het
Wetboek van Strafrecht. Hierdoor zou deze Private Justice zich dus ook
kunnen uitstrekken over allerlei gedragingen, van bijvoorbeeld werknem-
ers, die niet strikt strafbaar zijn maar wellicht wel economisch nadelig
zijn (absenteïsme, drankgebruik, enz.). Dit zou betekenen dat de sociale
controle, in dit geval uitgevoerd door de particuliere sector, zich uit-
breidt en dieper penetreert in allerlei facetten van ons bestaan.
Er kleven voor- en nadelen aan Private Justice. We gaan eerst in op

de voordelen. In de interviews worden de volgende punten genoemd:
1. Private Justice ontlast het openbaar ministerie, het is een afwente-

lingsmechanisme dat bovendien het voordeel kent dat het veel minder
(justitieel) stigmatiserend werkt dan het Strafrecht.

2. Het rechtszekerheidselement dat critici naar voren brengen, is niet
op zijn plaats. Iedereen kan in ons land zijn recht halen als men
zich onheus bejegend voelt door wie dan ook, dus ook door onderde-
len van de veiligheidsindustrie.

3. Private Justice moet gezien worden in de context van de contractue-
le vrijheid die partijen hebben (arbeidsovereenkomst, verzekering,
concurrentiebeding, enz.). Wat in de praktijk gebeurt is niets meer
of minder dan dat een van de partijen onderzoekt of het gesloten
contract wordt nageleefd. Gebeurt dit niet, dan kunnen hier civiel-
rechtelijke consequenties uit worden getrokken.

4. Sociale motieven worden betrokken in de afweging.

In de literatuur, het is al gezegd in de inleiding, wordt gesteld dat de
wijze waarop de particuliere sector opereert en haar conflicten oplost,
wellicht vooruit loopt op hervormingen binnen het politiële en justitiële
apparaat. Hier valt tot op zekere hoogte wat voor te zeggen. Restitutie
speelt een belangrijke rol in de Private Justice. Wat voor nut heeft het
om een fraudeur een "douw" te geven als men wellicht op een andere
wijze gefraudeerde bedragen kan verhalen. Het voorkomen van verliezen
is tenslotte het oogmerk van de veiligheidsindustrie en niet in de eerste
plaats het opsluiten van criminelen. Deze nadruk op restitutie zien we
recentelijk verschijnen in het gedachtengoed van de werkgroep onder
voorzitterschap van mr. Josephus Jitta, die heeft gekeken naar finan-
ciële facetten van ernstige vormen van criminaliteit. De werkgroep stelt
dat illegaal verworven vermogens van plegers van profijtelijke misdrij-
ven (waaronder fraude) ondanks hun veroordeling vaak buiten schot
blijven. Er wordt dan ook gepleit voor een verschuiving in de huidige
activiteiten van de politie, die primair gericht zijn op het bewijzen van
strafbare feiten, naar een systematische aandacht voor criminele vermo-
gens. Dit moet gebeuren door het stelselmatig verzamelen van financiële
gegevens over plegers van winstgevende misdrijven. Vervolgens moeten
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deze criminele vermogens, voor zover mogelijk, "geplukt" worden.14 Het
lijkt erop dat deze strategie, die zo inherent is aan de particuliere
sector, inderdaad een voorbeeld is van wat onderzoekers aangeven: de
particuliere sector loopt wellicht vooruit op hervormingen in het poli-
tiële en justitiële systeem.lb Met dien verstande dat het ontnemen van
een wederrechtelijk voordeel in dit geval naast oplegging van de straf
komt.

Er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij Private Justice.
Deze komen in de rest van deze paragraaf aan bod. Het kenmerk van
de staat is volgens Weber het bezit van het legitiem fysiek ge-
weldsmonopolie in de samenleving'6. De handhaving van de openbare
orde, de opsporing en berechting van criminelen zijn in de loop der
eeuwen taken die de overheid naar zich toe heeft getrokken. Dit over-
heidsmonopolie kan worden bedreigd, omdat er een verschuiving op-
treedt in de controle op de opsporing en berechting van crimineel ge-
drag van de overheid naar de particuliere sector. Shearing en Stenning
spreken zelfs van een "Nieuw Feodalisme"17. Ontstaan er binnen onze
samenleving "honderden theaters van bestraffing"18, die ieder voor zich
opsporingsactiviteiten ontplooien en zelf bepalen of Justitie al dan niet
wordt ingeschakeld? Of zijn deze nachtmerrie-achtige voorstellingen van
Orwelliaanse Big Brothers in de particulier sector overdreven en niet
realistisch? Toegespitst op dit onderzoek zouden Shearing en Stenning
kunnen opmerken dat door de privatisering van de recherchefunctie in
toenemende mate opsporingsactiviteiten plaatsvinden waarover de staat
geen zeggenschap heeft. Daarnaast verliest de staat in een aantal geval-
len tevens het monopolie op de berechting, doordat met name voor een
aantal fraudegevallen een beroep wordt gedaan op Private Justice. .

Deze verschuiving, zowel in de opsporing als in de berechting, naar
de particuliere sector betekent dat de spelregels (Strafvordering) zoals
die gelden voor overheidsfunctionarissen, naar de achtergrond verdwij-
nen. Het Wetboek van Strafvordering wordt wel eens met de volgende
beeldspraak omschreven: het bevat zowel een zwaard als een schild. Het
zwaard vormt het wapen van de overheid, waarmee zij kan doordringen
in de persoonlijke levenssfeer teneinde conflicten te reguleren. Het
schild daarentegen legt de macht van diezelfde overheid aan banden.
Deze is niet onbeperkt en kan niet ongecontroleerd worden uitgeoefend.
Dit schild ontbreekt in de particuliere sector. Samenvattend kunnen we
stellen dat er sprake kan zijn van een bedreiging van het overheidsmo-
nopolie doordat de staat:
1. de zeggenschap over bepaalde opsporingshandelingen niet heeft en
2. de rechtspraak als gevolg van een deel van die opsporingshandelin-

gen niet in handen heeft en _
3. de zorgvuldigheid in de opsporing in het gedrang kan komen.

Wanneer wij allereerst stilstaan bij de zorgvuldigheid in de opsporing,
dan kan gewezen worden op een aantal in het vorige hoofdstuk behan-
delde punten. Publiek en particuliere sector kunnen verschillen in de
wijze waarop een verdachte wordt benaderd (paragraaf 7.2.5). Daarnaast
kan er sprake zijn van economische afhankelijkheid (7.2.6) en ten slotte
zijn er andere en meer informatiebronnen (7.2.2 en 7.2.3). Deze punten
kunnen de zorgvuldigheid in de opsporing aantasten.
Daarnaast kan op het volgende worden gewezen. Op de proef voor een

op te zetten opleiding voor particuliere onderzoekers onder auspiciën
van een aantal verzekeraars en particuliere rechercheurs (zie paragraaf
5.4) is door een van de inleiders, de criminoloog Heyboer, gewezen op
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het feit dat er sprake kan zijn van intimidatie en/of chantage in de
particuliere sector. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Stel dat in
een onderzoek blijkt dat de betrokkene meer strafbare feiten heeft ge-
pleegd en beschikt over een hoeveelheid zwart geld. Beide bevindingen
kunnen worden doorgespeeld naar de politie of de FIOD of kunnen een
rol spelen in de wijze waarop de conflictbeslechting gestalte krijgt. Dit
is natuurlijk een hypothetisch voorbeeld, maar het is niet ondenkbaar
dat dergelijke mechanismen een rol kunnen spelen. Zeker door de kop-
peling die gemaakt kan worden tussen het particuliere onderzoek en
Private Justice verdwijnt de rechterlijke controle op de zorgvuldigheid
in de opsporing.

Opnieuw een stem uit de Verenigde Staten; in dit geval wordt gespro-
ken over verzekeringsfraude, maar de opmerking kan mijns inziens ook
op interne fraude betrekking hebben: "Avoiding legal action offers SIU's
(fraude-afdelingen van verzekeraars) the path of least resistance. By
being able to succesfully deny claims while circumventing judicial
checks and controls, the SIU is implicitly granted the power to investi-
gate as they see fit. In doing so (they) can obtain evidence through
procedures which would render the evidence inadmissable in court"1s
Het punt is dat "onrechtmatig" verkregen bewijs wel een rol kan spelen
in de Private Justice. Het is natuurlijk zo, en daar hebben de respon-
denten gelijk in, dat iedereen in Nederland zijn gelijk kan halen bij de
rechter. Het is echter de vraag of een ieder zich hiervan bewust is, de
wegen weet en of deze financieel bewandelbaar zijn. Of wellicht minder
sterk in zijn schoenen staat, omdat hij als werknemer financieel afhan-
kelijk is (zie paragraaf 7.2.6).

Ten slotte een laatste woord over Private Justice. De officiële on-
derzoeksrapporten die de laatste jaren zijn verschenen in opdracht van
het Amerikaanse Ministerie van Justitie, negeerden dit onderwerp tot
voor kort volledig. Pas het in 1985 verschenen Hallcrest-rapport gaat in
op deze problematiek: "Als er zoveel misdaad wordt beslecht in het
`private rechtssysteem, zoals de "national survey" lijkt aan te geven, dan
kan inderdaad serieuze bezorgdheid worden geuit over de rechtvaardig-
heid en consistentie daarvan"20.

Het punt is onder andere dat een begrip als rechtsgelijkheid dat
hoog in het vaandel staat van de officiële rechtspleging verdwijnt in de
Private Justice. Steeds opnieuw immers bepalen andere mensen wat wel
en wat niet wordt aangepakt en hoe, zonder toetsing door een onafhan-
kelijke rechter. De verschillen in aanpak kunnen groot zijn. Zo stelt
een hoofd van een bedrijfsbeveiligingsdienst: "(dat) een bepaalde afde-
ling binnen het concern de norm hanteert dat bij een diefstal de be-
trokken werknemer direct de laan uitvliegt. Maar deze norm kan tussen
afdelingen verschillen en daarnaast zijn er nog eens tientallen vestigin-
gen, in het land die ieder op zich ook weer meerdere afdelingen. heb-
ben".

Tot slot kan geconcludeerd worden dat er wellicht voor- en nadelen
kleven aan Private Justice. Onze kennis van dit onderwerp is echter
gering. In de literatuur wordt het onderwerp in toenemende mate ter
discussie gesteld. Niet alleen door onderzoekers die een sterke norma-
tieve inslag hebben en wier onderzoek nauw verweven zou zijn met
"ideologische visies of modellen"21, maar ook door gouvernementele on-
derzoekers in de Verenigde Staten. Empirisch onderzoek is echter
schaars. Ook in dit onderzoek wordt Private Justice alleen maar gesig-
naleerd.
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9 Conclusie

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal gepresenteerde onderzoeksbevindingen
afgezet tegen de in het hoofdstuk een behandelde theorieën. In para-
graaf 9.2 gebeurt dit met het eerste deel van de vraagstelling: worden
er particuliere recherchewerkzaamheden uitgevoerd, door wie en/of wel-
ke organisatie en is er sprake van groei? In paragraaf 9.4 gebeurt dit
opnieuw, maar dan staat een aantal meer kwalitatieve vragen, o.a. de
conflictbeslechting, centraal. In paragraaf 9.5 wordt ingegaan op de
oorzaken van de groei van de particuliere sector.

9.2 Differentiëring binnen de veiligheidsindustrie: de opkomst van particu-
liere recherche

Particuliere rechercheurs en detectives zijn vanaf de Tweede Wereldoor-
log actief in ons land en waarschijnlijk daarvoor ook. Hun aantal is be-
perkt. Voor zover onze kennis reikt, hebben zij lang niet altijd een po-
litie-achtergrond. Het zijn veelal eenmanszaken. Hun opdrachtgevers
zijn over het algemeen particulieren, incidenteel komen opdrachten uit
het bedrijfsleven. Van voor de oorlog weten we dat enkele grote onder-
nemingen bedrijfsrechercheurs in dienst hebben. Detectives en bedrijfs-
rechercheurs zijn op de vingers van één hand te tellen. Begin jaren
zestig verschijnen meer en grotere recherchebureaus. Deze "eerste ge-
neratie" recherchebureaus werkt voor particulieren en in toenemende
mate voor het bedrijfsleven. Nog steeds hebben zij veelal mensen in
dienst die geen politie-achtergrond hebben. Door het ontbreken van eni-
gerlei vorm van registratie is het moeilijk aan te geven hoe groot deze
eerste generatie is. In de interviews met vertegenwoordigers uit de
"eerste generatie" worden acht serieuze namen genoemd. Men schat dat
er in dit "niemandsland" een tien tot vijftien onduidelijke bureaus ope-
reren. Het is juist in dit niemandsland dat de minste medewerking is
ondervonden tijdens het onderzoek.

Begin jaren tachtig verandert het aangezicht van de particuliere re-
cherchewereld. We constateren een ontwikkeling op drie terreinen:
1. Verzekeraars en expertisebureaus trekken voornamelijk gewezen po-

litiemensen aan voor het verrichten van achtergrondonderzoeken
(verzekeringsfraude).

2. Binnen de bedrijfsbeveiligingsorganisatie en met name de banken
worden fraude-afdelingen opgezet die zich voornamelijk gaan bezig-
houden met externe fraude. Ook hier vindt recrutering plaats uit, de
reguliere recherche (chequefraude).

3. De eerste generatie recherchebureaus wordt aangevuld met een twee-
de generatie bureaus. Deze worden opgezet en bemand door gewezen
politiemensen. Zij werken voor een belangrijk deel voor het bedrijfs-
leven (interne fraude).
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De in 1980 ingezette groei, komt in een "stroomversnelling" terecht
rondom 1985. Binnen een veiligheidsindustrie waar ongeveer 13.000 men-
sen werken, neemt de particulier recherche een, qua omvang, geringe
positie in. Maar vergeleken met de particuliere recherche-activiteiten
van voor 1980 is er duidelijk sprake van groei.

Sterkte particuliere recherche (oktober 1987)*

bedrijfsrecherche 100

verzekeraars 22

expertisebureaus 29

banken 30

recherchebureaus 76

totaal 257

* Een exacte vaststelling van de sterkte wordt bemoeilijkt door het verschijnsel

van freelancers. Een voorzichtige schatting van de omvang hiervan komt in de

buurt van enkele tientallen. Minimaal acht freelancers zijn werkzaam bij de
reguliere politie.

We vinden binnen deze sectoren een breed scala van onderzoeken die
worden uitgevoerd. Er zijn drie hoofdcategorieën: verzekeringsfraude,
chequefraude en interne fraude. De wijze van onderzoek verschilt, met
uitzondering van de inzet van dwangmiddelen, niet met die van de re-
guliere recherche. Observatie, getuigenverhoren en onderzoek naar
vluchtige stoffen zijn slechts enkele van de onderzoekstechnieken die
de particuliere sector hanteert. Tactische en technische recherchetech-
nieken verschillen weinig van elkaar. De aanwezigheid en groei van de
particuliere recherche en de wijze van opereren heeft consequenties
voor de theorievorming. Hierover handelt de volgende paragraaf.

9.3 Terug naar de theorie: de recherche-onderzoeken

De Junior-Partner_theorie stelt dat de werkzaamheden van de particu-
liere sector daar beginnen waar die van de politie ophouden. De parti-
culiere sector is complementair aan de politiezorg van de overheid.
Scott en McPherson stellen daar tegenover dat: "Private security per-
forms functions which are virtually identical in many respects to those
carried out by the public police. What distinguishes private security and
the public police is not what they do but the fact that they perform
their activities for other private individuals who pay them for their
services".1

De tegenstrijdigheid in de twee theoretische benaderingen zit onder
meer in de vraag of er al dan niet door de particuliere sector recher-
che-onderzoeken worden verricht. Deze vraag lag dan ook ten grondslag
aan dit onderzoek. Er is aangetoond dat er binnen de veiligheidsindus-
trie recherche-onderzoeken worden verricht. De strikte scheiding in
taakuitoefening die besloten ligt in de Junior-Partner-theorie kan hier-
door worden weerlegd. Het is zeker zo dat het grootste deel van de
werkzaamheden die de veiligheidsindustrie uitvoert, complementair zijn
aan de reguliere politiezorg (statische bewaking, surveillance, enz.).
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Doch deze complementariteit gaat niet op voor de recherchefunctie die
wel degelijk, en in toenemende mate, een structureel kenmerk is van de
particuliere veiligheidsindustrie.

Critici kunnen tegen deze conclusie inbrengen dat er weliswaar re-
cherche-onderzoeken door particulieren worden uitgevoerd, maar dat de-
ze onderzoeksbevindingen opnieuw complementair zijn aan de politie-
zorg van de overheid, doordat "voorwerk" wordt verricht. De politie
wordt door deze gang van zaken ontlast. Een deel van de recherche-
functie wordt nu uitgevoerd door de particuliere sector en de onder-
zoeksbevindingen worden overgedragen aan de politie of het OM. Of dit
zo is, vormde het tweede deel van de vraagstelling van dit onderzoek.
De vraag staat dan ook centraal in de volgende paragraaf.

9.4 Particuliere recherche en conflictbeslechting

De complementariteitsgedachte van de Junior-Partner-theorie impliceert
dat de particuliere sector, wanneer zij geconfronteerd wordt met straf-
bare feiten, de politie of het OM inschakelt. De particuliere veiligheids-
industrie is immers aanvullend. Er bestaat weliswaar geen algemene aan-
gifteplicht in ons recht, maar de aanhangers van deze theorie stellen
dat overheid en particuliere sector een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid hebben in de bestrijding van de criminaliteit. Dit zou zich onder
andere kunnen uiten in een toename van de aangiften.

De economische theorie trekt de relatie tussen de publieke en de par-
ticuliere sector in twijfel. Dit gebeurt met behulp van het begrip
Private Justice: een deel van de conflictbeslechting wordt in eigen hand
gehouden. Er is in dit onderzoek aangetoond dat de complementariteit
die besloten ligt in de J-P-theorie, inderdaad bestaat. Er bestaan diver-
se vormen van beleidsmatige en operationele samenwerking. De overheid
krijgt. op deze wijze een welkome aanvulling. Het is niet meer dan lo-
gisch dat de samenleving zichzelf weert tegen vormen van criminaliteit.

Zoals gezegd, bestaat de wisselwerking tussen de particuliere en pu-
blieke sector wel degelijk. We hebben gezien dat onderzoeksgegevens in
een aantal gevallen "panklaar" worden aangeleverd (verzekeringsfraude,
interne fraude en chequefraude). Voor een deel is hiermee aangetoond
dat de complementariteit, zoals die besloten ligt in de Junior-Partner-
theorie klopt.

De praktijk is echter nog gecompliceerder. Op één niveau treffen we
de particuliere recherche aan in een Junior-Partner-positie. Op een an-
der niveau daarentegen hanteert de particuliere recherche eigen maat-
staven. Er is aangetoond dat er tot op zekere hoogte een relatie be-
staat tussen particuliere onderzoeken en Private Justice. Dit. betekent
dat een deel van de door de particuliere sector geconstateerde crimina-
liteit "in eigen beheer" wordt gehouden. Sterk zagen we deze Private
Justice bij interne fraude binnen het bedrijfsleven en ook, maar meer
omstreden, bij verzekeringsfraude. Met.deze constatering wordt wederom
een deel van de Junior-Partner-theorie weerlegd.

Het is voor de toekomst ' van het wetenschappelijk onderzoek naar de
veiligheidsindustrie dan ook van belang dat er een analysekader wordt
ontwikkeld, waarin deze twee niveaus worden betrokken: "On the first
level there are forms of cooperation, exchange of information, the use
of each others personnel and the fact the investigations by the private
sector are partly proceseed through the official judicial channels.... On
the second level we should concentrate on the differences between the
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private and public sector. Especially by giving attention to the fact
that Private Justice is playing an important role in the functioning for
the security. industry. On this level we find the private sector operating
in its own territory where there is no place for governmental inter-
vention"2.

9.5 Oorzaken van de groei

De meest gangbare verklaring voor de opkomst en groei van de veilig-
heidsindustrie die we in de literatuur aantreffen, wordt gezocht in het
dysfunctioneren van de overheid. De Junior-Partner-theorie stelt ook
dat het vacuum dat de politie, om wat voor reden, laat ontstaan wordt
opgevuld door de particuliere sector.

Niet alleen is deze visie in de literatuur zeer prominent aanwezig, in
vrijwel alle interviews vinden we deze opmerking ook terug. Meermalen
wordt gewezen op de (dreigende) aanslagen op het politiebudget, de in-
conveniëntenregeling en de stagnerende carrièreperspectieven binnen de
politie-organisatie. Daarnaast bieden onderwerpen als werkdruk, priori-
teitsstelling en sepotbeleid aanknopingspunten voor discussies over de
vraag waarom de particuliere recherche aan belang toeneemt.

Veelal worden deze argumenten geïllustreerd met praktijkervaringen;
bijvoorbeeld de politie die een zaak afhoudt, omdat er andere onderzoe-
ken lopen of zij geen beschikbare recherchecapaciteit heeft. Maar ook
de soms "verwoede" pogingen van de particuliere sector om een zaak te
"slijten". Meer korpsen worden dan benaderd om een onderzoek op te
starten of af te maken. Er is dus lang niet altijd sprake van een har-
monieuze relatie. Dit werkt frustrerend voor de particuliere sector. En
in deze frustratie worden weer nieuwe argumenten gevonden om aan te
tonen dat er een behoefte is aan het particuliere initiatief.

In de vorige paragraaf is de beeldspraak van de twee niveaus gehan-
teerd. Deze wordt nu verder aangehouden om in te gaan op de oorzaken
van de groei van de particuliere (recherche) sector.

Op het eerste niveau vinden we, zoals gezegd, de particuliere recher-
che in een Junior-Partner-positie. Op dit niveau kunnen vormen van sa-
menwerking gefrusteerd worden, doordat de politie een zaak afhoudt.
Hetzelfde geldt voor een mogelijke seponering van een zaak door een
officier van justitie. Op dit niveau valt alles te zeggen voor de in de
literatuur en in de interviews gehanteerde argumentatie over het dys-
functioneren van de overheid in casu de politie en het OM. De Junior-
Partner-theorie stelt dan ook dat hierin de oorzaak ligt van_ de groei
van de particuliere sector. Deze gedachtengang impliceert dat de veilig-
heidsindustrie vandaag de dag niet zo'n omvang zou hebben, wanneer de
groei van de publieke sector niet zou zijn gelimiteerd. De "economische
crises van de staat" veroorzaakt de groei: "(this explanation) has an
immediacy and simplicity which makes it attractive"s.

Er bestaat echter ook een ander niveau. De economische theorie ziet
de oorzaken van de groei van de particuliere sector primair in een aan-
tal structurele veranderingen, welke zich afspelen in de economie van
de westerse geïndustrialiseerde landen en de functie van de particuliere
sector: het voorkomen van verliezen.4

Dit illustreerd ik aan de hand van enkele voorbeelden. Allereerst wor-
den twee voorbeelden gegeven die gelden voor de veiligheidsindustrie in
zijn algemeenheid en vervolgens worden specifieke kenmerken van de
particuliere recherche behandeld.
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1. Shearing en Stenning vinden verklaringen voor de aanwezigheid en
groei van de particuliere veiligheidsindustrie "in de schaalvergroting
van het privébezit in de samenleving". Zij koppelen de publieke po-
litie aan het publieke domein (de openbare weg) en de veiligheidsin-
dustrie aan het particuliere domein. De politiesurveillance bijvoor-
beeld beperkt zich tot de openbare weg. De behoefte aan sociale
controle op het particulier domein blijft echter onverminderd en
wordt dan ook vervuld door de veiligheidsindustrie. Groeit dat parti-
culiere domein, dan groeit de veiligheidsindustrie, zo luidt de rede-
natie.5
Er valt veel te zeggen voor deze verklaring. We zien immers de vei-
ligheidsfunctionarissen voornamelijk in warenhuizen, grote recreatie-
gebieden, voetbalstadions, grootschalige industriecomplexen, apparte-
mentcomplexen, universiteiten en ziekenhuizen. Door de schaalver-
groting in de economische structuur verliest de politie het zicht op
de criminaliteit op deze terreinen. In zekere zin wordt de criminele
kustlijn te lang om nog doelmatig te kunnen bewaken. Zij is afhan-
kelijk van de samenwerking, aangiftebereidheid en waakzaamheid van
de beheerders van deze terreinen. De oorzaak van een deel van de
groei van de veiligheidsindustrie ligt dan ook niet aan het dysfunc-.
tioneren van de politie, maar wordt veroorzaakt door de schaalver-
groting.

2. Als we verder stilstaan bij de opmerkingen van Shearing en Stenning
dan kunnen we, in het verlengde van de veranderingen in de schaal
van het particuliere domein, ook kijken naar technologische verande-
ringen. De meest voor de hand liggende voorbeelden vinden we in de
transportsector, bijvoorbeeld het trein-, vlieg- en bootverkeer. Op de
ferry van Hoek van Holland naar Harwich zijn particuliere veilig-
heidsmensen aanwezig, geen politie. De ordehandhaving op het trei-
nennetwerk en in de stations in ons land is opgedragen aan de
Spoorwegpolitie. Op vluchten van Amerikaanse lijnvliegtuigen naar
risicovolle bestemmingen zijn particuliere veiligheidsmensen aan
boord. De oorzaak hiervan ligt niet in het dysfunctioneren van de
politie, maar in de technologische veranderingen.
Hetzelfde kan gezegd worden van fraude met gegarandeerde betaal-
middelen (cheques) en computerfraude. Nieuwe vormen van crimina-
liteit, die mogelijk zijn geworden door technologische vernieuwingen.
De politie is niet geëquipeerd voor deze vormen van fraude, het ont-
breekt haar aan kennis. Deze laatste voorbeelden zijn minder sterk
dan de vorige punten, omdat dit door middel van opleidingen enz.
kan worden rechtgetrokken.

3. Nadat we zijn ingegaan op de veiligheidsindustrie in zijn totaliteit,
wordt nu dieper ingegaan op specifieke kenmerken van de particulie-
re recherche.
In de eerste plaats kan gewezen worden op de preventieve compo-
nent die we hebben aangetroffen in een deel van de onderzoeken
van de particuliere recherche. Er is een behoefte aan allerlei ante-
cedenten (financiële, medische en andere antecedenten). De particu-
liere onderzoeksector voldoet aan deze behoefte. Dit soort van on-
derzoeken maakt geen deel uit van de recherchewerkzaamheden van
de politie. Zij heeft bijvoorbeeld nog nooit onderzoek gedaan naar
de ontwikkelingen op de internationale koffiemarkt en de, Nederland-
se handelaren daarop. De vraag naar preventieve onderzoeken komt
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voort uit een behoefte van bedrijfsleven. Daar moet dan ook de oor-
zaak voor een deel van de groei van de particuliere recherche wor-
den gezocht.
Ten tweede kan gewezen worden op een ander aspect van de pre-
ventieve component van de particuliere recherchewereld. Er is ge-
constateerd dat in toenemende mate door recherchebureaus van de
tweede generatie risico-analyses worden gemaakt voor een bepaald
bedrijf. Sterkte- en zwakte-onderzoeken van een bepaalde produktie-
afdeling kunnen leiden tot aanpassingen, waardoor interne fraude
wordt verhinderd. De politie heeft nooit, althans niet op een derge-
lijke schaal en met een dergelijke-intensiteit, een bedrijf doorgelicht
om te kijken waar mogelijke "lekkages" zouden kunnen optreden.
Opnieuw kan een deel van de verklaring voor de groei van de parti-
culiere recherche gevonden worden in de behoefte van het bedrijfs-
leven.
Ten derde is een verschuiving geconstateerd in de richting van de
onderzoeken van de particuliere recherche. De politie richt haar
aandacht op de dader, de particuliere recherche in een aantal ge-
vallen op de financiële verhaalsmogelijkheden. We zagen dit bijvoor-
beeld bij een brandonderzoek. De particuliere recherche onderzoekt
tevens of de inboedel wel rechtmatig is geclaimd. De politie heeft
dit nog nooit gedaan en het is ook niet de functie van de politie.
Wederom kan een deel van de verklaring van de groei van de parti-
culiere recherche gevonden worden in de behoefte van haar op-
drachtgevers: het voorkomen van verliezen.

4. In de vierde plaats is daar het verschijnsel Private Justice. Er is
aangetoond dat er tot op zekere hoogte een relatie bestaat tussen
particuliere onderzoeksactiviteiten en Private Justice. De opdrachtge-
vers van de onderzoekers schakelen soms liever niet de politie of
het OM in. Wat is de verklaring hiervoor? Het dysfunctioneren van
de overheid of komt dit voort uit commerciële belangen voor de op-
drachtgever? De economische theorie stelt het laatste. Men behoudt
de controle op het onderzoek door de inschakeling van particuliere
onderzoekers en verder is in een aantal gevallen restitutie mogelijk.
Men houdt de afdoening in eigen hand en bespaart zich de kosten
van een (onzekere) officiële procesgang. Private Justice komt met
andere woorden voort uit de behoefte van de opdrachtgevers en niet
uit het dysfunctioneren van de politie. Als het (vermeende) capaci-
teitsprobleem bij de recherche wordt opgelost door de aanstelling
van 1000 extra rechercheurs dan nog zal de particuliere sector vol-
gens de theorie Private Justice verkiezen boven de inschakeling van
de politie.

5. Ten slotte kan gewezen worden op het feit dat de reguliere politie-
organisaties niet alleen in ons land, maar in alle westerse landen
sinds 1945 consequent zijn uitgebouwd en geprofessionaliseerde. Zelfs
nu in een periode waarin een herbezinning plaatsvindt op de over-
heidsuitgaven in tal van sectoren, worden politie en justitie, zeker
in verhouding tot andere beleidsterreinen, ontzien: "Ik wijs er in
dat verband nog eens op, dat in de hele periode van het eerste ka-
binet-Lubbers zowel op de begroting van Binnenlandse Zaken als op
de begroting van Justitie het politiebudget als zodanig is gestegen.
Ik wijs er ook op, dat voor bijzondere taken en voor bijzondere ac-
ties in die periode en daarna zijn afgesproken, er ook extra gelden
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boven het al groeiende budget beschikbaar zijn gesteld"7.
Kijken we alleen naar de evolutie van de Nederlandse politie in de
afgelopen decennia dan kan gewezen worden op "de enorm gegroei-
de invloed van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de centrali-
sering van het korps Rijkspolitie, de talrijke vormen van bovenge-
meentelijke samenwerking, de explosieve groei van de CRI, de op-
bouw van landelijke mobilofoonnetten, de geweldige motorisering en
de opbouw van bijzondere eenheden (observatie- en arrestatie-
teams)"8.
Kortom, het is onjuist om te stellen dat de Nederlandse politie-orga-
nisatie aan erosie onderhevig is. Er zijn in het verleden, en worden
vandaag de dag, financiële impulsen gegeven (denk aan het project
Intensivering Samenwerking Politie). In kwantitatief opzicht consta-
teren we verder een groei: in 1955 waren er per 100.000 inwoners
154 politiemensen en in 1984 waren dit er 205. Ten slotte kan gewe-
zen worden op organisatorische veranderingen die zijn voorzien in
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit: regionale herkennings-
diensten, regionale criminele inlichtingendiensten en bijzondere op-
leidingsfaciliteiten.9 Om nog maar te zwijgen van de budgetten die
de diverse ministeries ter beschikking hebben voor de uitbouw van
de bijzondere opsporingsdiensten.

9.6 Ontwikkelingstendensen

Het volgende proces lijkt zich af te spelen:
1. De particuliere sector richt zich op de volgende vormen van crimina-

liteit: interne fraude (verduistering, oplichting, bedrog, enz.), verze-
keringsfraude en chequefraude.

2. De institutionele belangenorganisaties (verzekeraars, banken en de
rest van het bedrijfsleven) die direct getroffen worden door deze
vormen van fraude, gaan in toenemende mate over tot het bestrijden
van deze criminaliteit.

3. De oorzaak van dit proces is tweeledig:
a. de reguliere politie heeft onvoldoende know-how van de aanpak

van deze vormen van fraude en belangrijker;
b. de doelstelling van de particuliere sector is een andere dan die

van de politie. De institutionele belangenorganisaties zijn meer
gebaat, in een aantal gevallen, bij een financieel aantrekkelijke
conflictbeslechting (restitutie enz.). Dit kan geconcludeerd wor-
den uit het feit dat Private Justice is aangetoond.

4. De reguliere politie-organisatie blijft zich richten op de traditionele
(gewelds)misdrijven,-handhaving van de openbare orde en hulpverle-
ning.

Een belangrijk deel van de verklaring voor de groei van het particuliere
recherchewezen komt voort uit de behoefte (loss-prevention) van de op-
drachtgevers. De onderzoeken hebben een preventieve functie (handels-
informatie, antecedentenonderzoeken, enz.) of richten zich op finan-
ciële verhaalsmogelijkheden (restitutie). Ook een aantal onderzoeken
naar strafbare feiten, met name interne fraude, komt terecht in het
Private-Justice-circuit, waarbinnen naar financieel aantrekkelijke wegen
van conflictbeslechting wordt gezocht (restitutie, verhinderen van nega-
tieve en dus commercieel schadelijke publikatie). Het antwoord op de
vraag waarom deze sector groeit, kan niet alleen worden afgedaan met
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een verwijzing naar het dysfunctioneren van de politie. Deze heeft
veelal een andere doelstelling dan de private sector. Een deel van de
verklaring van de groei binnen de particuliere sector komt dan ook
voort uit de doelstelling van de veiligheidsindustrie: het voorkomen van
verliezen.
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10 Discussie

10.1 Inleiding

Volgens de geschiedschrijving zou Napoleon Bonaparte ooit hebben ge-
zegd dat er twee hefbomen zijn die de mens in beweging brengen: vrees
en eigenbelang. Deze stelling is voor discussie vatbaar, maar lijkt een
zekere geldingskracht te bevatten voor particuliere activiteiten op het
vlak van de criminaliteitsbestrijding. In de inleiding van hoofdstuk 1 is
gewezen op het morele appel van de overheid aan de samenleving om
haar verantwoordelijkheid op criminaliteitsgebied op te pakken.

Het maatschappelijk middenveld waarop de overheid een beroep doet,
bestaat uit burgers, lagere overheidslichamen, instellingen en de vrije
markt. Het criminaliteitsprobleem wordt in collectieve termen geherdefi-
nieerd. Dit is niet meer dan terecht. In het kader van het beleidsplan
Samenleving en Criminaliteit komt dan ook een groot aantal preventie-
projecten van de grond. Daar staat tegenover dat door het particulier
initiatief veiligheid al vroeg is herkend als een marktgoed: het is een
verhandelbare dienst. Deze dienstverlening aan de marktzijde van "Sa-
menleving en Criminaliteit" heeft een langere traditie dan het morele
appel.

Uit vrees en eigenbelang doen burgers en bedrijven sinds 1902, wan-
neer het eerste particuliere veiligheidsbedrijf wordt opgericht, een
beroep op deze veiligheidsmarkt. Er bestaat mijns inziens een belangrijk
verschil tussen de ontwikkelingen op deze veiligheidsmarkt en de huidi-
ge fase in de criminele politiek van de overheid. De preventieprojecten
verkeren voor een groot deel nog in een experimentele fase. De veilig-
heidsmarkt daarentegen is gesettled en groeit. De dienstverlening wordt
professioneler, nieuwe en meer gevarieerde diensten worden aangeboden
en meer en meer bedrijven en particulieren betreden de markt, zowel
als aanbieders van diensten als afnemers. Het appel is voor een deel
van het maatschappelijk middenveld dus overbodig. Toch wordt dit appel
doorgetrokken naar de commercie'.

Dit beleid miskent echter de dynamiek van de marktzijde en de sa-
mengesteldheid van het middenveld. Bovenal wordt voorbijgegaan aan
het feit dat de particuliere sector niet primair gericht is rechtshandha-
ving, maar op schadevoorkoming c.q. restitutie. De bedrijfskundige be-
nadering van de particuliere sector gaat uit van een kosten/baten-afwe-
ging zowel in de aanpak als in de afhandeling van misdaad waarvan zij
het slachtoffer is geworden. Op zich is dit volstrekt legitiem. Maar het
feit dat de particuliere sector voor een deel op andere gronden, doelen
en andere maatstaven dan de publieke sector de criminaliteitsbestrijding
ter hand neemt, en bovendien sterk groeit, maakt de afbakeningsvraag
des te klemmender. Waar ligt de grens van de betrokkenheid van het
maatschappelijk middenveld? Te meer daar deze reeds bestaande betrok-
kenheid zich niet meer beperkt tot wat de Commissie Roethof en in het
verlengde daarvan Samenleving en Criminaliteit "veel voorkomende cri-
minaliteit" noemen2.
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Door de opkomst van een particuliere recherche binnen de veiligheidsin-
dustrie beperkt het particuliere initiatief zich niet meer tot de surveil-
lance of statische bewaking (veelal preventief gericht op inderdaad klei-
ne of veel voorkomende criminaliteit). De particuliere veiligheidsindus-
trie wordt veelal geassocieerd met deze preventieve component van de
politiefunctie. Dat deze visie sterk leeft, met name in beleidskringen,
blijkt uit de Uitgebreide Commissievergaderingen van de Vaste Kamer-
commissie van de Politie. Meermalen wordt verwezen naar het punt dat
er voor de samenleving een groter taak ligt op het vlak van de preven-
tieve maatregelen "dan men tot nog toe bereid is te, accepteren". Een
van de voor de politie verantwoordelijke bewindslieden legt de relatie
met Samenleving en Criminaliteit: "Zolang het in de preventieve sfeer
blijft - hierop moet de nadruk liggen - zie ik inderdaad mogelijkheden
dat bedrijven en dergelijke die verantwoordelijkheid waar maken"3. De
collega bewindsman sprekend' over de positie van zowel de bijzondere
opsporingsdiensten als de veiligheidsindustrie "zal er niet aan meewer-
ken dat wordt getornd aan de centrale plaats die de reguliere politie
inneemt"4. Maar ook hij ziet een mogelijkheid voor de vervulling van
taken die niet tot de essentie van de politiefunctie behoren, die beter,
efficiënter en goedkoper door andere diensten kunnen worden uitge-
voerd.

De particuliere veiligheidsindustrie is een structureel verschijnsel in
onze samenleving. Maar nogmaals kan de vraag worden gesteld naar de
afbakening van taken. Deze afbakening vereist het maken van politieke
keuzen. De politiefunctie van de veiligheidsindustrie omvat nu ook een
recherchecomponent. Hierdoor is de scheidslijn tussen veel voorkomende
criminaliteit (winkeldiefstallen, vandalisme, enz.) en andere vormen van
criminaliteit (fraude, diefstal, enz.) doorbroken. Ook het laatste behoort
in toenemende mate tot het takenpakket van het particuliere initiatief.
De veiligheidsindustrie omvat meer dan de geuniformeerde bewakers die
als portiers fungeren bij een industrieel complex of de van oudsher be-
lsendé surveillant in een warenhuis. Deze alom levende denkbeelden
moeten worden bijgesteld! De realiteit is een andere dan die de Minister
van Justitie in een toespraak bij de ingebruikneming van het Pincode-
apparaat omschreef: "Het opsporen van strafbare feiten is een typische
ovérheidstaak. Bij opsporing worden strafprocessuele bevoegdheden uit-
geoefend, zoals het aanhouden van verdachten en het verzamelen van
opsporingsgegevens"b. Maar daar staat, zoals gezegd, tegenover dat met
name het verzamelen van opsporingsgegevens op een bescheiden schaal,
maar in toenemende mate wordt uitgevoerd door het particulier initia-
tief.

Voor de politieke keuze is van belang het kader warin men de poli-
tiefunctie ziet. Het conceptuele kader waarin de politiefunctie thans
wordt geanalyseerd, is te beperkt. Dit kader lijkt te worden bepaald
door het harnas van de reguliere politie (rijks- en gemeentepolitie). In
toenemende mate vindt een verspreiding plaats van de .politiefunctie,
enerzijds door de ontwikkelingen binnen de bijzondere 'opsporingsdien-
sten, anderzijds door ontwikkelingen binnen de veiligheidsindustrie. Het
is mijn inziens noodzakelijk dat de analyse van de politiefunctie dan
ook in dit bredere kader wordt geplaatst. Er bestaat een continuum
waarlangs "de drie politiebestellen" kunnen worden geplaatst. Niet alleen
is het van belang om deze "bestellen" ieder voor zich te bestuderen,
maar zeker ook de wijze waarop zij mogelijk verweven raken6.
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10.2 Beleidsontwikkeling

Het bestaan van een marktsector voor veiligheid vormt een gegeven.
Het heeft totaal geen zin om Don Quichot-achtige schaduwgevechten te
leveren tegen het bestaan van deze veiligheidsmarkt. Dat neemt niet
weg dat de overheid, .net als op andere terreinen, een verantwoordelijk-
heid heeft voor de dysfunctionele gevolgen van de werking van het
marktmechanisme. Dit geldt des te meer voor de handhaving van de
openbare orde en de criminaliteitsbestrijding. Dit zijn immers primaire
staatstaken.

In dit onderzoek is een aantal minder wenselijke verschijnselen aan-
gestipt, die gepaard gaan met de groei, professionalisering en verdere
differentiëring in de veiligheidsindustrie. Fenomenen als de opkomst van
de particuliere recherche, Private Justice, informatie-opslag en uitwisse-
ling, freelancers en de toenemende samenwerking staan waarschijnlijk
nog in de kinderschoenen.

Naarmate deze industrie groeit, is te verwachten dat ook die onge-
wenste neveneffecten in gelijke mate meegroeien. Er is echter niet
alleen sprake van een neutraal meegroeien, de ongewenste werkwijzen
kunnen ook in de hele organisatiestructuur ingegroeid raken, omdat zij
voor de opdrachtgevers en uitvoerders economisch functioneel geworden
zijn. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming kan dit juist bedreigend
zijn. De ontwikkeling van een lange termijnvisie is geen overbodige
luxe. Enige problemen die (in de toekomst) aandacht verdienen, wil ik
hier bespreken. Zij worden gevolgd door een aantal aanbevelingen.

a. De zichtbaarheid van een particuliere recherche
De overheid heeft geen zicht op de omvang van het verschijnsel
particuliere recherche. Dit is nooit een probleem geweest in de tijd
dat de detective in de marginaliteit onderzoeken deed voor particu-
lieren. Veelal vormden persoonlijke problemen de aanleiding voor
het inschakelen van een detective. De situatie is nu een andere:
meer vormen van criminaliteit worden bestreken door de particuliere
sector.
Aanbeveling: In de nieuwe wet voor de beveiligingsindustrie moet een
vergunningenstelsel worden opgenomen voor de particuliere recher-
che.
Toelichting: De Wet op de Weerkorpsen is niet onomstreden. De kri-
tiek spitst zich toe op de gebrekkige controle en sanctiemogelijkhe-
den en op het feit dat deze wetgeving dateert uit de jaren dertig.
De wetgeving is ooit van de grond gekomen om de knokploegen van
de NSB in de hand te houden. Later is de wet, min of meer, aange-
past aan de ontwikkelingen in de veiligheidsindustrie.
Een dergelijke regulering en controle zou voor een deel het doel
voorbij schieten als deze zich zou beperken tot de particuliere re-
cherchebureaus. Inderdaad is geconstateerd dat er in deze sector
een zekere groei is. De groei is mijns inziens echter meer structu-
reel van aard binnen het bedrijfsleven zelf (verzekeraars, expertise-
bureaus en bedrijfsbeveiligingsdiensten). Verder is het niet uitgeslo-
ten dat de geschetste ontwikkeling - de opkomst van particuliere re-
cherche - zich ook gaat manifesteren binnen de beveiligingsbedrijven
die voor derden werken ("contractsecurity"). Ik pleit dan ook voor
een gedifferentieerde benadering waarin alle betrokken sectoren wor-
den opgenomen.
Door een dergelijk stelsel wordt in ieder geval zichtbaar wat er zich
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afspeelt op de particuliere onderzoeksmarkt. De overheid kan op de-
ze wijze tot een zekere regulering komen en de particuliere sector
is gebaat, doordat "rommelaars" worden geweerd. Het niveau van de
particuliere recherche kan hierdoor positief worden beïnvloed.

b. Gebrek aan communicatie tussen overheid en veiligheidsindustrie
De communicatie tussen publieke en particuliere sector bestaat op
diverse niveaus. Maar deze communicatie (formeel en informeel) is
versnipperd en wordt door uiteenlopende overheidsinstanties en par-
ticuliere organisaties gevoerd. Beide sectoren zijn gebaat bij struc-
turering van het contact en zeker ook bij afstemming van ideeën
en/of samenwerkingsconstructies.
Aanbeveling: Richt een veiligheidsinstituut op waarin vertegenwoor-
digers van de overheid en de veiligheidsindustrie in zijn vertegen-
woordigd. Een dergelijk instituut zou met name een adviserende taak
moeten krijgen, maar daarnaast is het ook niet denkbeeldig dat zij
een toezichthoudende taak krijgt toebedeeld.
Toelichting: Dit idee leeft sterk in de Verenigde Staten. Het
Hallcrest-rapport beveelt de oprichting van een dergelijke instituut
aan. Voornamelijk vanwege de vaak gebrekkige communicatie en het
onbegrip dat over en weer leeft tussen overheid en particuliere
sector.

c. Informatie-opslag binnen de particuliere sector
Binnen onderdelen van de veiligheidsindustrie worden op aanzienlij-
ke schaal persoonsgegevens vastgelegd. In hoeverre is het mogelijk
om controle uit te voeren in het kader van de Wet Persoonsregi-
stratie?
Aanbeveling: Stimuleer het opstellen van privacy-reglementen binnen
onderdelen van de veiligheidsindustrie. Hierin dienen inzage, recht op
correctie en een klachtenregeling te worden opgenomen. Wellicht is
het mogelijk dit te combineren met de eerste aanbeveling.
Toelichting: In diverse interviews is reeds aangegeven dat er al pri-
vacy-reglementen bestaan of dat men plannen hiertoe heeft.

d. Private Justice
De onder a, b en c behandelde punten richten zich op de meer voor
de hand liggende knelpunten. Een van de conclusies uit dit onder-
zoek is het bestaan van Private Justice. Dit gaat dieper. Er is weinig
over bekend. Over de omvang van dit verschijnsel valt weinig te
zeggen, er is met name geconstateerd van interne fraude dat er een
tendens in deze richting is.
Aanbeveling: In de literatuur over de veiligheidsindustrie is gewezen
op de rol van vakbonden en met name een ondernemingsraad' in de
afhandeling van interne fraudegevallen. Binnen enkele bedrijven is
men, zo blijkt uit dit onderzoek, overgegaan tot de regulering hier-
van door middel van reglementen waarin beroepsprocedures zijn op-
genomen. Hier ligt volgens Shearing en Stenning verder een rol voor
de vakbonden.
Aanbeveling: Zet een klachtenregeling op voor burgers die gecon-
fronteerd worden met (vermeende) misstappen van particuliere veilig-
heidsfunctionarissen. Deze kunnen betrekking hebben op tal van on-
derwerpen dus ook op Private Justice. Leg een relatie tussen deze
klachtenregeling en de eerste aanbeveling.
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e. Moonlighting
De groei van de particuliere recherche gaat gepaard met de inscha-
keling van politiefunctionarissen op part-time basis.
Aanbeveling: Los van de behoefte aan een nadere inventarisatie van
dit verschijnsel is het wenselijk dat er duidelijke normen worden ge-
steld ten aanzien van dit fenomeen. Is het toegestaan of niet? Zo
ja, tot hoe ver mag men gaan en welke controle wordt erop uitge-
voerd. Dat laatste geldt ook voor een negatief antwoord op de
vraag.

f. Samenwerking tussen de particuliere sector en publieke sector
De particuliere recherche werkt in onderzoeken onafhankelijk van
de politie, maar in veel gevallen lopen onderzoeken gelijk op en
zelfs is er sprake van een in elkaars verlengde werken (het "pan-
klaar" aanleveren van zaken). Zeker in de laatste twee gevallen zien
we dat er raakvlakken ontstaan. Deze overlappingen komen veelal tot
stand op ad hoc basis en zij verschillen sterk van karakter. Daar-
naast is samenwerking veelal afhankelijk van persoonsgebonden rela-
ties. De enige structurele samenwerking zit verwerkt in de tipgeldre-
geling.
Aanbeveling: Breng een discussie op gang over de vormen van sa-
menwerking. Een eventueel veiligheidsinstituut zou hiervoor een plat-
form kunnen zijn.
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Noten hoofdstuk 10

1. Van Dijk (1988). Met name het in dit artikel voorgestelde banenplan
is een voorbeeld van het doortrekken van het appel naar de com-
mercie. Niet alleen is er sprake ` van een appel, maar meer nog van
een actieve stimulering door middel van loonkostensubsidies.

2. Interimrapport van de Commissie Kleine Criminaliteit. 's-Gravenhage,
1984. Eindrapport Commissie Kleine Criminaliteit. 's-Gravenhage,
1986. Samenleving en Criminaliteit. Een beleidsplan voor de komende
jaren. 's-Gravenhage, 1985.

3. Vaste Commissie voor de Politie. UCV van 2 en 4 november 1987.
Handelingen.

4. Idem.

5. Staatscourant 124, 2 juli 1987. Speech van Minister Korthals Altes.

6. Hoogenboom en Morre (1988); Hoogenboom (februari 1988).
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