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Voorwoord

Voor u ligt het rapport van een onderzoek waarmee het WODC in 1989 een aanvang

heeft gemaakt. Dat de eindrapportage vijf jaar op zich heeft laten wachten, heeft niet

alleen te maken met de arbeidsintensieve wijze van dataverzameling, maar ook met

het feit dat het onderzoeksteam lopende het onderzoek noodgedwongen van samen-

stelling veranderde.

Onder leiding van Hans Nelen werden de eerste activiteiten verricht door Sjaak

Essers, Carlijn Verwers, Els Barendse-Hoornweg en Jet Meelker. Vanwege het verzoek

bij te springen bij een urgent onderzoeksproject op de Nederlandse Antillen werden

Nelen en Essers eind 1991 vervangen door Marjan van Goudoever-Herbschleb en

Miranda Boone. Laatstgenoemden hebben de dataverzameling afgerond, het

materiaal verwerkt en de eerste analyses verricht. Daarbij werden zij geassisteerd

door Els Barendse, Margot den Hollander en een zestal stagiaires. Eind 1993 is Nelen

gevraagd de eerste ruwe versie van het rapport te bewerken, hetgeen geresulteerd

heeft in het onderhavige verslag.

Het getuigt van ironie dat juist dit onderzoek enkele treffende overeenkomsten

tussen de organisatievorm en -cultuur van het OM en het WODC aan het licht moest

brengen. In beide organisaties beschikken de medewerkers over een grote mate van

autonomie en is de wijze waarop aan projecten invulling wordt gegeven, sterk per-

soonsgebonden. Een positief aspect van een dergelijke op individuele vrijheid en

verantwoordelijkheid geënte organisatiecultuur is dat de medewerkers zich betrok-

ken voelen bij hun werk. De keerzijde ervan manifesteert zich vooral bij personeels-

wisselingen: de overdracht van zaken aan niet in de materie ingevoerde collega's kan,

zeker wanneer de begeleiding niet optimaal is, de voortgang van een project ernstig

in gevaar brengen. Het feit dat het onderhavige onderzoek ondanks de hierboven

bedoelde voetangels en klemmen toch tot een goed einde is gebracht, zegt veel, zo

niet alles over de inzet en volharding van de genoemde medewerkers.

Ook de cooperatieve opstelling van de leden van het OM heeft er in belangrijke mate

toe bijgedragen dat het onderzoek op het juiste spoor is gebleven. Onze dank gaat in

het bijzonder uit naar de parketmedewerkers die ons toegang verschaften tot de

dossiers en de fraude-officieren en advocaten-generaal die zich bereid toonden uren

van hun kostbare tijd vrij te maken voor een interview.

De betrokkenheid en positieve inbreng van Henk van de Bunt en Ben van der Lugt

hebben wij bijzonder op prijs gesteld. Ook de overige leden van de begeleidings-

commissie zeggen wij dank voor hun bijdragen. Max Kommer zorgde binnenshuis

voor de nodige ondersteuning, terwijl Marianne Sampiemon, nauwgezet als altijd,

het manuscript omtoverde tot een fraai rapport.
Het drukkersconcept van dit rapport is eind april 1994 ter beschikking gesteld aan de

leden van de Commissie Openbaar Ministerie (Commissie-Donner). Het gegeven dat

deze commissie een aantal bevindingen van het onderzoek heeft verwerkt in haar



rapport, heeft ertoe geleid dat een aantal conclusies en aanbevelingen uit dit verslag

reeds in een eerder stadium in de openbaarheid is gekomen.
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Samenvatting, conclusies en

aanbevelingen

Op verzoek van de vergadering van procureurs-generaal heeft het WODC een onder-

zoek verricht naar de (strafrechtelijke) afhandeling van grote fraudezaken. Speciale

aandacht is daarbij uitgegaan naar de rol van het openbaar ministerie (OM). Aan het

onderzoek hebben drie vragen ten grondslag gelegen:

1 Wat zijn de activiteiten die door het OM in grote fraudezaken worden ontplooid?
2 Wat zijnde resultaten waartoe deze inspanningen hebben geleid?

3 Welke factoren bemoeilijken dan wel bevorderen een geslaagde aanpak van grote

fraudezaken?

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de grote fraudezaken waarin het OM tot vervol-

ging is overgegaan. Uit de administraties van de parketten procureur-generaal (PG)

zijn - verdeeld over de jaren 1987 en 1990 - 43 fraudezaken geselecteerd. Aan de

hand van gestandaardiseerde vragenlijsten zijn de dossiers van deze zaken en van

alle daarbij betrokken verdachten bestudeerd. Omdat met het dossieronderzoek

beoogd werd het hele traject van een fraudezaak in beeld te brengen, dat wil zeggen

van de allereerste opsporingshandeling tot aan de uiteindelijke afdoening, dateren

de opsporingsonderzoeken uit deze fraudegevallen van enige jaren her. Door de

resultaten die uit het dossieronderzoek naar voren kwamen, voor te leggen aan 19

officieren van justitie die momenteel de fraudeportefeuille beheren, kon worden

nagegaan in hoeverre deze bevindingen nu nog bepalend zijn voor de strafrechte-

lijke aanpak van grote fraudezaken.

Inspanningen

De dossierstudie heeft aangetoond dat de mate waarin het OM in grote fraudezaken

tot vervolging overgaat, per arrondissement aanmerkelijk verschilt. In de jaren waar-

over dit onderzoek zich uitstrekte, toonde het parket Arnhem zich in dit opzicht de

onbetwiste koploper. Uit 4 arrondissementen was geen enkele grote fraudezaak die

voldeed aan de selectiecriteria van het onderhavige onderzoek, afkomstig.

Van de 43 bestudeerde grote fraudezaken zijn er 36 aangemerkt als gevallen van

'georganiseerde c.q. bedrijfsmatige misdaad' (Van Duyne e.a., 1990). Het gegeven dat

slechts 7 fraudezaken in de rubriek 'organisatiecriminaliteit' konden worden onder-

gebracht, wijst erop dat de strafrechtelijke vervolging in grote fraudezaken zich nog

steeds veelal richt op eenvoudig als zodanig herkenbare 'criminelen' c.q. misdaad-

ondernemers die zich in de loop van hun criminele carrière ook op fraude zijn gaan

toeleggen. Hoewel de recente justitiële inspanningen op het gebied van 'organisatie-

criminaliteit' - men denke in het bijzonder aan de bemoeienis met het Van der

Valk-concern en het automatiseringsbedrijf HCS - anders doen vermoeden, worden
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misdrijven die door leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie worden

gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische taken (Van de

Bunt, 1992), slechts in beperkte mate strafrechtelijk vervolgd. Daarmee is niet

gezegd dat het OM dit type van zaken te veel links laat liggen. Uit de interviews met
de fraude-officieren komt naar voren dat wel degelijk gevallen van organisatie-

criminaliteit worden onderzocht, maar dat deze eerder voor een transactie of een

niet-strafrechtelijke afdoening in aanmerking komen. Teneinde het voortbestaan van

het bedrijf, en daarmee de arbeidspositie van de werknemers, niet in gevaar te

brengen, wordt in dit soort van zaken slechts sporadisch het strafrecht in stelling
gebracht.

Het OM lijkt bij de aanpak van grote fraudezaken hoe langer hoe meer aangewezen

op de bijzondere opsporingsdiensten (BOD's). De belangstelling van de reguliere

politie voor dit gebied is volgens de geïnterviewde leden van het OM nog verder

afgenomen. Het opheffen van specialistische eenheden in het kader van de reorga-

nisatie van de politie zou daar mede debet aan zijn. De werkrelatie met de BOD's is

de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd: de laatste zouden minder gefixeerd zijn

op eigen belangen en beter dan voorheen tot onderlinge samenwerking te bewegen

zijn.

De sterke afname van het aantal verdachten in het selectiejaar 1990 wijst erop dat

strafrechtelijke vervolging in grote fraudezaken steeds meer afgestemd wordt op de

hoofdrolspelers, terwijl de afdoening van het `tweede echelon' aan andere instanties

overgelaten wordt. Vooral op het gebied van organisatiecriminaliteit wordt ten

aanzien van de medeverdachten veelal aangestuurd op een niet-strafrechtelijke

- veelal fiscale - afwikkeling. Behalve dat hiermee het strafrechtelijke bedrijf wordt

ontlast, sluit een dergelijke ontwikkeling nauw aan bij het belang dat momenteel van

beleidswege wordt gehecht aan het afromen van wederrechtelijk verkregen winsten.

Resultaten

Het strafrechtelijke optreden van het OM in grote fraudezaken is getoetst aan drie

kwaliteitseisen, te weten zekerheid, strengheid en snelheid. Het accent heeft

derhalve gelegen op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de strafrechtelijke

interventie. Er is nauwelijks aandacht besteed aan de rechtmatigheid van het

optreden noch aan de ontwikkelingen op het gebied van de jurisprudentie.

Met het zekerheidscriterium wordt in dit onderzoek gedoeld op de kans dat een

eenmaal door het OM in gang gezet onderzoek heeft geleid tot een strafrechtelijke

vervolging en een veroordeling. De bevindingen uit de dossierstudie laten zien dat

slechts in beperkte mate aan het zekerheidsvereiste wordt voldaan. Zo is een kwart

van de strafzaken tegen de hoofdverdachten niet in een schuldigverklaring geëin-

digd. Van de hoofdverdachten die wel schuldig werden bevonden, is iets meer dan de

helft tot (onder andere) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Afgezet

tegen de totale groep van hoofdverdachten hebben de inspanningen van het OM in

41% van de gevallen geleid tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Berekend

over alle 695 verdachten, ligt dit percentage op 16.



Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3

Het onderzoek bevestigt de vooronderstelling dat in grote fraudezaken vaak hoger

beroep - en in iets mindere mate cassatie - wordt aangetekend. Bovendien blijkt dat

het voor verdachten veelal loont om van deze rechtsmiddelen gebruik te maken. Zo

mondt een zesde deel van de in eerste aanleg uitgesproken veroordelingen uit in een

andersoortige uitspraak. Het gewicht dat in tweede aanleg wordt toegekend aan de

doorlooptijd van een strafzaak, vormt de belangrijkste verklaring voor de aanzien-

lijke verschillen in straftoemeting tussen rechtbank en gerechtshof.

Met de laatste constatering zijn we beland bij het strengheidscriterium. De bevin-

dingen uit de dossierstudie wijzen op een aanzienlijke discrepantie tussen de door

het OM gevorderde en de door de gerechtelijke instanties opgelegde straffen (en

maatregelen). In geen enkele van de 43 voor dit onderzoek bestudeerde fraudezaken

is de straf die door de rechtbank aan de hoofdverdachten werd opgelegd, hoger

uitgevallen dan de eis van de officier van justitie (ovj). Slechts in één fraudegeval

stemde de gevorderde en opgelegde straf in eerste aanleg overeen. De rechtbank

heeft minder dan twee derde deel van de jegens de hoofdverdachten geëiste onvoor-

waardelijke gevangenisstraf gehonoreerd, terwijl na de behandeling in hoger beroep

gemiddeld nog hooguit 50% van de oorspronkelijke eis resteerde.

De strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken die vallen onder de noemer organi-

satiecriminaliteit lijkt het OM in het bijzonder voor problemen te stellen. De inter-

venties in de zeven fraudezaken in kwestie hebben namelijk geen van alle tot het

gewenste resultaat geleid. In drie zaken werden alle hoofdverdachten vrijgesproken,

in de overige vier werden alleen geringe vermogenssancties opgelegd. De bewijs-

rechtelijke voetangels en klemmen in dit type van zaken schuilen niet zozeer in de

hoge moeilijkheidsgraad van de fraudeconstructies, maar veeleer in het aantonen

van de strafwaardigheid van de gedragingen. In gevallen van organisatiecriminaliteit

blijken rechters bovendien meer oog te hebben voor strafverlichtende omstandig-

heden welke direct gelieerd zijn aan de persoon van de verdachte, zoals de hoeveel-

heid publiciteit waarmee een zaak omringd is.

Het gegeven dat bij de aanpak van grote fraudezaken aan het zekerheids- en het

strengheidsvereiste onvoldoende kan worden tegemoetgekomen, kan niet los

worden gezien van de aanzienlijke hoeveelheid tijd die met de afdoening gemoeid is.

Gemiddeld verstrijken bijna zes jaren tussen het begin van de opsporing en de

onherroepelijke afdoening van de strafzaken jegens de hoofdverdachten. Behalve

dat de lange doorlooptijd in een aantal gevallen geleid heeft tot een niet-ontvanke-

lijkheidsverklaring van het OM vanwege overschrijding van de redelijke termijn,

heeft de factor tijd de straftoemeting in aanzienlijke mate beïnvloed. Verstoppingen

in de justitiële pijplijn doen zich vooral voor bij de gerechtshoven en bij de Hoge

Raad. De tijd die benodigd is voor het uitwerken van rechterlijke uitspraken en de

moeilijkheid voldoende zittingsruimte te reserveren, blijken voor aanzienlijke

vertragingen te zorgen. De laatste factor is onlosmakelijk verbonden met het gemis

aan gronden om verdachten in bewaring te stellen en lopende de justitiële afdoening

gevangen te houden.
Dat de proceshouding van de verdachten een remmende werking op de doorloop-

snelheid in grote fraudezaken heeft, komt vooral tot uiting in het veelvuldige gebruik
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van de rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie. Het indienen van bezwaarschriften
tegen de dagvaarding of de kennisgeving van verdere vervolging, is ook een belang-

rijke vertragingsfactor, al is sedert de inwerkingtreding van de Wet van 10 oktober

1988, S474, het aantal bezwaarschriftprocedures aanzienlijk afgenomen. Ten slotte

halen verzoeken om schorsing of aanhouding van de behandeling de snelheid uit de
strafrechtelijke procedure, waarbij het opvallend is dat de zittende magistratuur

meestal genegen is dergelijke verzoeken te honoreren.

Ook de opsporingsonderzoeken zijn tijdrovend, al bevestigt de dossierstudie slechts

ten dele het beeld dat deze per definitie langdurig van aard zijn. Weliswaar passeerde

in acht fraudegevallen de opsporingsduur de grens van twee jaar, maar daar staat
tegenover dat een kwart van de onderzoeken binnen een half jaar was afgerond, en

meer dan de helft binnen een jaar. Cruciaal voor de omvang en de duur van het

opsporingsonderzoek blijkt de vraag of de fraude bestempeld kan worden als een

netwerk- of lijnconstructie. Opsporingsonderzoeken naar frauderende organisaties

die zijn opgebouwd volgens het laatste stramien, duren in het merendeel van de

gevallen beduidend korter. Overigens kan de ovj door gerichte sturing netwerk-

constructies als het ware `doorknippen' en de organisatie van de onderzochte

fraudeurs op die manier transformeren tot een lijnconstructie. In de dossiers zijn

echter maar sporadisch aanwijzingen gevonden dat een fraude-ovj van die moge-

lijkheden gebruik heeft gemaakt. Ook uit de onoverzichtelijke wijze waarop de

meeste processen-verbaal waren opgebouwd, laat zich niet direct de sturende hand

van een ovj afleiden.

Knelpunten

De vorige paragraaf is afgesloten met de conclusie dat het OM in de meestee fraude-

zaken uit de dossierstudie aan sturing nauwelijks is toegekomen. De interviews met

de ovj's die momenteel fraude in hun portefeuille hebben, wekken de indruk dat op

dit punt inmiddels enige vooruitgang is geboekt. De ovj's geven namelijk zonder

uitzondering aan veel waarde te hechten aan een overzichtelijke opbouw van het

proces-verbaal en een vroegtijdige afbakening van het opsporingsonderzoek. Door

reeds in het beginstadium vast te leggen welke feiten nader moeten worden onder-

zocht, over welke periode het onderzoek zich moet uitstrekken en welke verdachten

voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen, beogen zij te voorkomen dat

fraude-onderzoeken te grootschalig en onoverzichtelijk worden.

Willen de ovj's dat het opsporingsteam conform bovenstaande uitgangspunten

handelt, dan is het zaak dat zij dicht tegen de opsporingsactiviteiten aankruipen en

door middel van werkoverleg het onderzoek voortdurend op de juiste koers houden.

Uit het feit dat afspraken over de maximale tijdsduur van het onderzoek slechts

sporadisch worden gemaakt en de helft van de geïnterviewde ovj's onvoldoende tijd

zegt te hebben om regelmatig contact met het opsporingsteam te onderhouden, kan

worden opgemaakt dat menige fraude-officier nog steeds onvoldoende zicht weet te

houden op de ontwikkeling van het onderzoek.

De sturingsmogelijkheden van fraude-officieren worden in aanzienlijke mate be-
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perkt door de te wensen overlatende organisatorische voorzieningen op de parket-

ten. Een belangrijk knelpunt vormt de (veelal) gebrekkige administratieve onder-

steuning binnen de fraude-units. Behalve dat als gevolg daarvan ovj's en parket-

secretarissen met oneigenlijke taken worden opgezadeld, ontbreekt een deugdelijke

vorm van procesbewaking. Teneinde overschrijding van termijnen en (andere) vorm-

fouten - het dossieronderzoek wijst uit dat vooral bij het sluiten van het gerechtelijk

vooronderzoek en het betekenen van de dagvaarding zo nu en dan onzorgvuldig

gehandeld wordt - te voorkomen, is de noodzaak tot procesbeheersing evident. Ook

in het rapport van de Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie (1993) wordt

hierop gewezen.

Afgezien van de steun die zij van hun parketsecretarissen ondervinden, staan de

ovj's die voor de aanpak van grote fraudezaken verantwoordelijk zijn, er meestal

alleen voor. Het zich volledig vrij kunnen maken van andere werkzaamheden om in

alle rust een grote fraudezaak voor te bereiden, is slechts een enkeling gegeven.

Evenmin behoort het binnen de meeste parketten tot de standaardprocedures om

een schaduw-ovj c.q. 'achtervanger' aan te wijzen, die, in geval van het plotsklaps

wegvallen van de zaakofficier, de ontstane leemte aan kan vullen. Gezien het grote

verloop binnen de fraude-units valt voor een dubbele bezetting het een en ander te

zeggen, maar in de meeste arrondissementen is bij gebrek aan capaciteit van deze

optie afgezien.

Een punt van zorg is de gebrekkige wijze waarop lopende zaken en, meer in het

algemeen, kennis inzake fraude aan nieuwkomers wordt overgedragen. Nieuw-

komers moeten meestal zelf hun weg zien te vinden in de 'fraudejungle' en worden

vaker niet dan wel ingewerkt door hun voorgangers.
De dimensie van de ovj als 'manager' blijkt enigszins op gespannen voet te staan

met diens hoedanigheid van magistraat als het gaat om de vraag of reeds in de

opsporingsfase overleg moet worden gevoerd met vertegenwoordigers van het

parket PG. Uit efficiency-overwegingen bestaat hier wel aanleiding toe: er wordt

immers veelvuldig geappelleerd in grote fraudezaken en de advocaat-generaal (AG)

zal bij tijdige consultatie minder snel voor onaangename verrassingen komen te

staan. Hoewel vroegtijdig overleg met de AG's niet ten principale wordt afgewezen en

in sommige arrondissementen de banden met het parket PG reeds zijn aangehaald,

volharden de meeste fraude-ovj's in het bewaren van enige distantie tot de tweede

lijn, een houding die onlosmakelijk verbonden is aan de beroepscultuur binnen het

OM.

In de verhouding tot de rechters-commissarissen (RC's) lijkt evenwel de managers-

dimensie weer de overhand te hebben. Gegeven de rol van de RC als onafhankelijke

procesbewaker lijkt enige afstandelijkheid van het OM gepast. Niettemin opteren de

meeste ovj's uit doelmatigheidsoverwegingen voor een actieve betrokkenheid van de

RC's. Om dezelfde redenen wordt de inrichting van - veelal informele - fraudekamers

toegejuicht: als belangrijkste vooruitgang wordt, naast de bundeling van ervarings-

kennis binnen de zittende magistratuur, de grotere beschikbaarheid van zittings-

ruimte genoemd.
Met het laatste aspect zijn we beland bij een van de grootste knelpunten in de justi-
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tiële afdoening van grote fraudezaken, namelijk het gebrek aan verwerkingscapaci-

teit van de gerechtelijke instanties. Daar de beleidsmatige aandacht voor fraude de

afgelopen jaren weer is toegenomen - onder meer tot uitdrukking komend in de

werkzaamheden van de projectgroep Intensivering fraudebestrijding - is het zaak

rekening te houden met de verwerkingsmogelijkheden van alle schakels in de straf-

rechtelijke keten. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het OM in het streven om meer

fraudezaken strafrechtelijk af te doen, de capaciteit te veel op de opsporingsdiensten

afstemt en te weinig oog heeft voor de verwerkingsmogelijkheden van de gerechte-

lijke instanties. Daarmee zou voorbij worden gegaan aan het feit dat de `bottlenecks'

in de strafrechtelijke afdoening van grote fraudezaken voor een deel voortvloeien uit

de problemen die de rechtbanken en - in nog sterkere mate - de gerechtshoven en

de Hoge Raad ondervinden bij het verwerken van het zakenaanbod.

Aanbevelingen

De afhandeling van grote fraudezaken neemt veel tijd in beslag. Vaak te veel tijd,

want zoals we gezien hebben, is het tijdsverloop van grote invloed op de aard en

strengheid van de strafrechtelijke interventie. De organisatorische knelpunten

binnen de rechtsprekende instanties en het veelvuldige gebruik van rechtsmiddelen

door de verdachten zijn factoren waarop het OM nauwelijks invloed kan uitoefenen.

Dit neemt niet weg dat de staande magistratuur over een aantal mogelijkheden

beschikt om de doorlooptijd in grote fraudezaken aanzienlijk te bekorten. Voordat

deze opties worden besproken, dient te worden opgemerkt dat aan een aantal ervan

reeds in het verleden is gerefereerd. Een van de meest opvallende conclusies van dit

rapport is dan ook dat het OM zich wellicht beter bewust is geworden van haar

tekortkomingen op fraudegebied, maar dat er in vergelijking met een decennium

geleden in de praktijk betrekkelijk weinig vooruitgang is geboekt. Het is derhalve

onvermijdelijk dat het onderstaande overzicht soms teruggrijpt op reeds eerder

gedane aanbevelingen.

Om te beginnen is tijdwinst te boeken in de opsporingsfase: door gerichte sturing

kan worden voorkomen dat opsporingsonderzoeken te veel uitdijen en te lang gaan

duren. Bovendien zal als gevolg van een strakke regie de tenlastelegging zich als het

ware vanzelf concipiëren, zodat ook voor dit punt minder tijd nodig is. Het verdient

aanbeveling om elk opsporingsonderzoek vergezeld te doen gaan van een convenant

met de betrokken opsporingsdiensten, waarin de strafbare feiten waarvoor bewijs-

last moet worden verzameld, de verdachten, de periode waarover het onderzoek zich

dient uit te strekken en de maximale duur van het opsporingsonderzoek zijn op-

genomen. Frequent contact met leden van het opsporingsteam is een conditio sine

qua non om grip te houden op de voortgang van het onderzoek. Elke opsporings-

handeling zal op zijn meerwaarde moeten worden getoetst; in het bijzonder geldt dit

voor het gebruik van bijzondere dwangmiddelen als de huiszoeking en het indienen

van internationale verzoeken om rechtshulp.
Ter verhoging van de doorloopsnelheid biedt ook het tijdig reserveren van zittings-

ruimte - vooral bij gerechtshoven - het nodige soelaas. Daarbij zal per geval bekeken



Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 7

moeten worden of het raadzaam is de strafzaken van meer verdachten in samenhang

aan te brengen dan wel op een individuele behandeling aan te sturen. Zeker in het

geval dat een der verdachten de gerechtelijke afdoening traineert, dient niet te

star aan een gemeenschappelijke behandeling ter terechtzitting vastgehouden te

worden.

Op verzoeken van de verdediging tot aanhouding of schorsing van de behandeling

ter terechtzitting kan door het OM tot op zekere hoogte worden geanticipeerd door

advocaten in een eerder stadium de beschikking te geven over de essentiële stukken

en op voorhand na te gaan welke getuigen zij eventueel nog willen horen.

Gezien de tijd die nodig is voor het uitwerken van gerechtelijke uitspraken doet het

OM er goed aan de zittende magistratuur te stimuleren om extra inspanningen op dit

gebied te leveren. De Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie (1993) heeft dien-

aangaande reeds opgemerkt dat erop moet worden toegezien dat appelzaken tijdig

worden aangeleverd. In het verlengde hiervan ligt een tweetal aanbevelingen. In de

eerste plaats dient het eerstelijns-OM na de afdoening in eerste aanleg onverwijld

een schaduwdossier ter beschikking te stellen aan het parket PG. Het tweedelijns-OM

zal vervolgens de vinger aan de pols moeten houden en enige druk op de rechtbank

moeten uitoefenen indien het uitgewerkte vonnis te lang op zich laat wachten.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de afdoening door het gerechtshof. Daarnaast

dient te worden benadrukt dat het OM de zittende magistratuur in aanzienlijke mate

tegemoet kan komen door optimaal gebruik te maken van de automatiserings-

mogelijkheden die tegenwoordig voorhanden zijn. In het bijzonder wordt daarbij

gedoeld op de handreiking die aan rechters kan worden gedaan door de tenlaste-

legging, het proces-verbaal en het requisitoir ook op diskette aan te leveren.

Bovenstaande aanbevelingen moeten worden opgevat als versterking van de 'proces-

bewaking'. Dit facet dient volgens de Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie

(1993) een centrale plaats in te nemen bij de verwerking van zaken. Zonder een

deugdelijke administratieve onderbouw is genoemd uitgangspunt echter niet te

verwezenlijken. In de meeste fraude-units blijkt de administratieve ondersteuning

dusdanig te wensen over te laten dat versterking daarvan hoog op de prioriteitenlijst

moet worden gezet. Het strekt tot aanbeveling een of meer administratieve mede-

werkers als procesbewakers aan te stellen. Zij dienen, in overleg met de parketsecre-

taris, de ovj voortdurend op de hoogte te houden van de te nemen strafvorderlijke

stappen. Het geautomatiseerde systeem Compas is hierbij het hulpmiddel bij

uitstek. De betrokkenheid van de administratieve medewerkers zou echter verder

moeten gaan dan signaleren en waarschuwen. Er is voor hen ook een belangrijke

taak weggelegd bij de dossiervorming, de executie en het beheer van in beslag

genomen goederen. Zeker nu als gevolg van de sedert een jaar vigerende 'plukze'-

wetgeving de mogelijkheden tot inbeslagneming aanzienlijk zijn uitgebreid, is de

aanstelling van een medewerker die de 'administratieve afwikkeling' van inbeslag-

nemingen bewaakt, het overwegen waard.

Behoudens veranderingen binnen de administratie is de organisatie van de fraude-

units in een aantal andere opzichten voor verbetering vatbaar. Zo zal, analoog aan

de opvattingen van de Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie (1993), de
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`eilandenstructuur' moeten worden verlaten en meer in teamverband worden ge-

werkt. Van een organisatie van professionals, die over een grote mate van individuele

zelfstandigheid beschikken en die gedijen in een non-interventiecultuur, zal gewerkt

moeten worden in de richting van een professionele organisatie waarbinnen mede-

werkers aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. Voor de aanpak van

grote fraudezaken gaat de gedachte uit naar de oprichting van projectteams. Behalve

de administratieve medewerkers en een parketsecretaris maken twee ovj's en een AG

(of diens beleidsmedewerker) deel uit van een dergelijk team. Een van de officieren

fungeert als projectleider, diens collega vervult de rol van aanspreekpunt en 'achter-

vanger'. Behalve dat hiermee het inzicht in elkaars aanpak wordt vergroot, is conti-

nuïteit in de afhandeling van de zaak gewaarborgd. Immers, mocht de projectleider

onverhoopt wegvallen, dan kan de achtervanger de zaak zonder al te veel moeite

overnemen. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het tweedelijnsparket

staat garant voor een betere afstemming tussen de behandeling in eerste en tweede

aanleg. Doordat in een vroeg stadium voor alle betrokkenen duidelijk is waarop

wordt aangestuurd, zowel wat betreft de tenlastelegging als de te vorderen straf,

wordt de kans op onaangename verrassingen bij de behandeling in hoger beroep

aanzienlijk verkleind.

Wil de bovenstaande aanbeveling in de praktijk kans van slagen hebben, dan is het

noodzakelijk dat alle betrokkenen structureel voor hun aandeel in het projectteam

worden vrijgemaakt. Zo moeten aan het aanwijzen van achtervangers consequenties

van formatietechnische aard verbonden worden. Het gevolg is natuurlijk wel dat de

ovj's in kwestie voor andere zaken minder inzetbaar zijn. Om dit capaciteits-

probleem het hoofd te bieden hoeft niet direct gedacht te worden aan het aanstellen

van meer fraude-officieren, maar veeleer aan het herschikken van de thans ter

beschikking staande menskracht. Met deze gedachte wordt aangehaakt bij de door

de Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie (1993) verwoorde visie dat het OM als

instituut van alle markten thuis moet zijn, maar dat dit niet impliceert dat de parket-

ten de beschikking hebben over alle mogelijke specialismen. Gezien het verschil in

strafrechtelijke bedrijvigheid tussen de arrondissementsparketten, verdient het

aanbeveling de mogelijkheid te onderzoeken om de aanpak van grote fraudezaken in

sommige ressorten onder te brengen in één centrale fraude-unit.

Het idee van projectteams heeft als bijkomend voordeel dat ovj's die nog niet vol-

doende met fraude zijn ingevoerd, in de hoedanigheid van achtervanger aan de

materie kunnen ruiken alvorens zelf als projectleider op te treden. Ten behoeve van

de kennisoverdracht is het daarenboven het overwegen waard een vademecum c.q.

losbladig handboek te ontwikkelen. Ervaringskennis wordt daarmee vastgelegd en

het leervermogen van de leden van het OM navenant vergroot. De aandacht in een

dergelijk handboek zou enerzijds gericht moeten zijn op het fenomeen fraude en

haar verschijningsvormen en anderzijds op de lering die getrokken kan worden uit

strafrechtelijke afdoeningen in het verleden. Hoewel plannen voor de ontwikkeling

van een vademecum binnen het OM reeds langer bestaan, is de uitvoering door

gebrek aan tijd nimmer ter hand genomen. De resultaten van het onderhavige

onderzoek geven voldoende aanleiding de koe nu definitief bij de horens te vatten.
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Behalve de ontwikkeling van een losbladig handboek doet het OM er goed aan exper-

tise in huis te halen waarover men momenteel in onvoldoende mate de beschikking

heeft. Daarbij gaan de gedachten in het bijzonder uit naar een accountant en een

jurist die goed thuis is in het burgerlijk (proces) recht. Met de inbreng van deze

deskundigen kunnen de projectteams in tweeërlei opzicht hun voordeel doen. In de

eerste plaats worden de mogelijkheden vergroot om het opsporingsonderzoek te

sturen. De fraude-ovj's, die in beginsel strafrechtelijk zijn georiënteerd, kunnen ten

aanzien van vraagstukken van financiële en civielrechtelijke aard binnen het parket

op eigen deskundigen terugvallen. Dit maakt de fraude-ovj's niet alleen minder

afhankelijk van de opsporingsambtenaren, het stelt hen tevens in staat de 'voors'

en 'tegens' van bepaalde onderzoeksactiviteiten beter tegen elkaar af te wegen. Het

tweede voordeel dat aan het aantrekken van bedoelde deskundigen verbonden is,

schuilt in de verruimde mogelijkheden om de in het proces-verbaal neergelegde

opsporingsresultaten kritisch tegen het licht te houden. Zeker gezien de accent-

verschuiving die thans wordt beoogd in de richting van een buitgerichte aanpak,

is het zaak dat het OM over voldoende expertise beschikt om na te kunnen gaan

of de financiële rapportages van de opsporingsinstanties op voldoende pijlers

rusten.
Tot slot zij gewezen op het belang van een deugdelijke registratie op de parketten.

Ter vergroting van het inzicht in de aard en het aantal fraudeseinen dat bij het OM

binnenkomt (de invoerzijde), de wijze waarop dele seinen worden verwerkt tot

'produkten' (de doorvoerzijde) en de wijze rwaarop de produkten het strafrechtelijke

bedrijf weer verlaten (de uitvoerzijde) strekt het inrichten van een geautomatiseerd

registratiesysteem tot aanbeveling. Waar nu nog arbeidsintensieve dossierstudies

nodig zijn om de inspanningen en resultaten op het gebied van de fraudebestrijding

in kaart te brengen, kunnen de relevante data met behulp van een informatie-

systeem betrekkelijk eenvoudig boven tafel worden gehaald. Het in het arrondisse-

ment Rotterdam ontwikkelde Fraude Informatie Systeem kan blijkens een recent

i verschenen evaluatierapport (Oppelland, 1993) als voorbeeld, dienen voor de overige

parketten. Daarbij dient, zoals Oppelland terecht constateert, wel in ogenschouw

genomen worden dat het voor een optimaal gebruik van een gecomputeriseerd

systeem noodzakelijk is dat parketmedewerkers het systeem blijven voeden en

onderhouden.



1

Vraagstelling en verantwoording

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

De afgelopen decennia is het openbaar ministerie (OM) in toenemende mate belast

met de handhaving van wetgeving op beleidsterreinen die weinig of geen verwant-

schap hebben met het traditionele strafrecht. Een van die terreinen is de bestrijding

van fraude. Ging de aandacht van het OM in de jaren zeventig vooral uit naar sociale-

zekerheidsfraude, gedurende de jaren tachtig werden ook de nodige inspanningen

geleverd op het gebied van de grote ondernemers- en belastingfraudes. In deze

periode genoot fraude een ongekende maatschappelijke en politieke belangstelling:

justitiële acties tegen Slavenburgs Bank, het ABP, Uniser, het schoonmaakbedrijf

Booy Clean en enkele andere ondernemingen trokken veel publiciteit en verhoogden

zowel binnen als buiten justitie het 'fraudebewustzijn'.

Uit diverse de casestudies met betrekking tot de aanpak van grote fraudezaken (bv.

De Roos, 1983; Brants, 1988) komt het beeld naar voren dat het OM, dat als vervol-

gende instantie en leider van het opsporingsonderzoek de belangrijkste tegenspeler

van de frauderende partijen zou moeten zijn, vaak niet in staat is de opponenten in

strafrechtelijke zin schaakmat te zetten. Een zaak die, ondanks de intensieve betrok-

kenheid van het OM, ongetwijfeld tot deze beeldvorming heeft bijgedragen, was de

ABP-zaak. De vrijspraak in hoger beroep van de twee hoofdverdachten was niet in

overeenstemming met de (mede als gevolg van de zeer grote aandacht van de media)

gewekte verwachtingen bij het publiek. Zo schreef de Volkskrant: 'Er bestaat nauwe-

lijks twijfel over dat er is gerommeld, maar het wettig en overtuigend bewijs van

gerotzooi kan door het OM niet worden geleverd' (Ten Geleide, 8 juli 1988).

Na de golf van negatieve publiciteit over de in fraudezaken geboekte resultaten be-

sloot de vergadering van procureurs-generaal in 1988 tot het verrichten van een

onderzoek naar het verloop van grote fraudezaken. Bij het onderzoek zou de nadruk

moeten liggen op de vraag welk gedeelte van de belangrijke fraudezaken onbestraft

blijft en waarom. Bovendien moest duidelijk worden welke belasting deze fraude-

zaken vormen voor het OM en welke problemen zich in de opsporingsfase voordoen.

Met het opstellen van een onderzoeksplan werd evenwel nog gewacht, omdat de

resultaten van het project 'frauderegistratie' wellicht antwoord op de gestelde vragen

zouden kunnen geven. Dit project is halverwege de jaren tachtig op initiatief van het

OM van start gegaan. Doel van het project is inzicht verschaffen in de problemen die

zich voordoen in de verwerkingsketen van het politiële en justitiële bedrijf voor

zover dit de ontdekking en de afhandeling van (mogelijke) fraudezaken betreft. Aan

het project ligt de gedachte ten grondslag dat een effectief fraudebestrijdingsbeleid

pas mogelijk is wanneer een totaalbeeld voorhanden is van de invoer, doorvoer en

uitvoer van fraudeseinen en -zaken. Blijkens het eindrapport van het experiment

frauderegistratie (Van Duyne, 1986) en verschillende, later in de tijd, verschenen
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stukken binnen het ministerie van Justitie kon het project frauderegistratie ten tijde

van de aanvang van dit onderzoek maar gedeeltelijk geslaagd genoemd worden.

Vooral op het terrein van de ondernemersfraude was een goede registratie niet van

de grond gekomen. Bovendien kon dit project geen inzicht bieden in de betrokken-
heid van het OM bij juist de grote fraudezaken, vandaar het verzoek aan het WODC
om op dit gebied nader onderzoek te doen.

In 1989 heeft het WODC een onderzoekvoorstel gedaan aan de vergadering van

procureurs-generaal, waarna het onderzoek in 1990 van start is gegaan.

1.2 Het begrip 'grote fraudezaken'

Het is geen gemakkelijke opgave om het begrip `grote fraudezaak' op een bevredi-

gende wijze te operationaliseren. Het probleem dat zich hier voordoet, heeft betrek-
king op zowel de term `fraude' als het adjectief `grote'. Fraude is geen juridisch

begrip, maar een verzamelnaam voor strafbaar gestelde gedragingen van uiteen-

lopende aard, zoals oplichting, verduistering, bedrog, eenvoudige en bedrieglijke

bankbreuk, valsheid in geschrifte, enz. Volgens Van Duyne (1983) is fraude een

verzamelbegrip voor allerhande valsheids- of bedrogsmisdrijven. Reyntjes (1988)

definieert fraude als elke combinatie van delicten waarbij men zichzelf of een ander

door misbruik van vertrouwen op bedrieglijke wijze probeert te bevoordelen.

Niet alleen ontbreekt een eenduidige definitie van het begrip fraude, ook bestaat

geen consensus over wat er onder een 'grote' zaak verstaan moet worden. Ter nadere

begripsbepaling kunnen criteria van uiteenlopende aard worden aangelegd, zoals de

geschatte omvang van de schade, de complexiteit van een bepaalde zaak, de hoe-

veelheid publiciteit waarmee een zaak omringd is, het aantal personen dat bij de

fraude betrokken is, enz. Ten behoeve van de selectie van fraudezaken werd in

onderhavig onderzoek aansluiting gezocht bij de criteria van de Werkgroep-Roelsel.

Voor nadere bestudering kwamen alleen die fraudezaken in aanmerking waarin:

1 de gedragingen beantwoordden aan de delictsomschrijving van ten minste een

van de wetsartikelen: 225-227 WvSr., 326/326a WvSr., 340-344 WvSr., 348 WvSr.,

140 WvSr., 1731173a/ 173b WvSr., artikel 68 Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR)

en artikelen uit de Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA);

2 gehandeld werd in georganiseerd verband binnen het reguliere economische

verkeer;

3 rookgordijnen om het frauduleuze handelen waren opgetrokken, teneinde daar-

mee de schijn van legitimiteit te wekken;

1 Deze werkgroep - vernoemd naar haar voorzitter, mr. P.M. Roelse - werd ingesteld op instigatie van de

vergadering van de voorzitters van de Ressortelijke Werkgroep Fraude (Refraucom) naar aanleiding van

een verzoek vanuit de vergaderingvan procureurs-generaal (d.d. 29 juni 1988) om een inventarisatie en

analyse van grote en majeure fraudezaken ter hand te nemen. Op 22 oktober 1988 presenteerde de

werkgroep een conceptplan van aanpak. Geadviseerd werd om het onderzoek uitte besteden, aangezien

een dergelijk project te veel beslag zou leggen op de leden van het om. Uit het feit dat het onderhavige

onderzoek afkomstig is uit de koker van het WODC, kan worden opgemaakt dat dit advies ook is opgevolgd.
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4 sprake was van een voortdurend handelen, strekkende ter financiële benadeling

van overheid, bedrijven en/of particulieren;
5 een of meer personen in een leidinggevende functie binnen de organisatie

betrokken waren bij het handelen;
6 een aanzienlijke opsporingsinspanning noodzakelijk was om de strafbare feiten

aan het licht te brengen;

7 het schadebedrag één miljoen gulden te boven ging.

Als gevolg van bovenstaande uitgangspunten is een aantal fraudegevallen met een

hoge schadepost in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven. Zo werd de boek-

houder die door middel van een administratieve malversatie zich miljoenen guldens

onrechtmatig had weten toe te eigenen, niet aangemerkt als `groot fraudeur'. Even-

min mochten vervalsers van waardepapieren aanspraak maken op deze titel. Welis-

waar werkten deze laatsten in georganiseerd verband, maar zij wekten nimmer de

schijn op legitieme wijze aan het economische verkeer deel te nemen en evenmin

was een aanzienlijke opsporingsinspanning vereist om hun strafbare gedrag bloot te

leggen. Het laatste argument is tevens doorslaggevend geweest voor de beslissing

om een aantal visserijfraudes buiten bereik van het onderzoek te houden: het aan

het licht komen van deze gevallen was namelijk veeleer het gevolg van reguliere

administratieve controle-activiteiten dan van intensieve opsporing.

Om het soort van fraudezaken dat in dit onderzoek onderwerp van studie is geweest,

nader te concretiseren, verdient het aanbeveling aansluiting te zoeken bij twee

andere begrippen uit de literatuur. Grote fraude roept associaties op zowel met het

door Van de Bunt (1992) gehanteerde begrip `organisatiecriminaliteit' als met de

door Van Duyne e.a. (1990) genoemde `misdaadondernemingen'. Organisatiecrimi-

naliteit - beter bekend onder de Engelse term corporate crime - duidt op misdrijven

die individueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide orga-

nisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische

taken (Van de Bunt, 1992). Deze ondernemers richten zich primair op voortzetting

van hun bedrijf, maar om dit doel te bereiken overschrijden zij de grens tussen niet-

strafbaar gesteld misbruik en overtreding van de wet. Eenmaal op dit hellende vlak

beland, is de stap naar verder frauderen ten eigen bate niet zo groot meer. Juist de

fraudezaken die halverwege de jaren tachtig zoveel ophef veroorzaakten (Uniser,

ABP, Slavenburg, Ajax en andere frauderende voetbalverenigingen, enz.) kunnen

onder deze noemer gebracht worden.

In schril contrast met de positie die de van origine bonafide ondernemer inneemt

binnen het economische bestel, bedient de misdaadondernemer zich slechts van

witte voorgevels om binnen zo kort mogelijke tijd op misdadige wijze zo veel moge-

lijk winst te maken. Het voortbestaan van de onderneming zal hem daarbij verder

een zorg zijn. De fraudeurs in kwestie hebben meestal op misdaadgebied hun sporen

reeds ruimschoots verdiend en beschikken over aanzienlijke strafbladen. Van Duyne

e.a. (1990) onderscheiden twee marktgebieden waarop misdaadondernemers hun

activiteiten ontplooien: de verboden goederen- en de verboden dienstenmarkt. Het

eerste marktgebied omvat onder meer de handel in drugs en wapens en blijft in het

kader van dit onderzoek buiten beschouwing. Op de verboden dienstenmarkt daar-
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entegen treffen we diverse schoolvoorbeelden aan van wat in dit onderzoek als grote

fraude is aangemerkt: BTW- en EG-zwendel, flessentrekkerij, beleggingsfraude,
koppelbazerij, enz.

In dit rapport zal het hierboven uiteengezette onderscheid tussen de misdaadonder-

neming en organisatiecriminaliteit verder worden aangehouden. We realiseren ons

daarbij overigens wel dat tussen beide fenomenen een grensgebied bestaat. De mate

van respectabiliteit en bonafiditeit van een onderneming is immers niet altijd een-

duidig vast te stellen. Slechts die zaken waarin voldoende aanwijzingen voorhanden

zijn dat de ondernemingen in kwestie als bonafide kunnen worden aangemerkt, zijn

daarom onder de noemer organisatiecriminaliteit gebracht. In paragraaf 2.3 komen
we op deze materie terug.

1.3 Afbakening van het onderzoeksterrein

Het zicht dat het OM heeft op de omvang van het fraudeprobleem is beperkt. Aange-

zien de input van zaken afhankelijk is van de bereidheid bij andere instanties/perso-

nen om vermoedens van fraude te melden, is het onvermijdelijk dat een deel van de

gepleegde fraude onbekend blijft. Maar zelfs als een fraudesignaal wordt afgegeven

bij het OM, zal dat in een groot aantal gevallen niet tot een opsporingsonderzoek
leiden. Bij gebrek aan voldoende prioriteit en/of onderzoekcapaciteit zal aan een

dergelijk signaal geen vervolg gegeven kunnen worden.

Van belang is de vraag in hoeverre het OM in staat is de instroom van grote fraude-

zaken te sturen. Uit diverse bronnen (bv. Van de Bunt en Peek, 1987; Stuurgroep

Versterking Openbaar Ministerie, 1993) kan worden opgemaakt dat er in dit verband

een spanningsveld bestaat tussen het beleidsstreven van het OM en de dagelijkse

praktijk: fraudezaken blijken veeleer in te stromen op basis van reactief optreden

naar aanleiding van aangiften, signalen en meldingen van benadeelden dan dat

fraude-officieren de instroom kunnen sturen op basis van beleidsvoornemens. Om

meer inzicht te verwerven in het voorportaal van de strafrechtelijke keten werd

nader onderzoek wenselijk geacht, maar zoals reeds eerder is opgemerkt, ontbrak

het voor een dergelijke studie aan een deugdelijke registratie op de parketten. Juist

ten aanzien van grote fraudezaken doet dit gemis zich extra voelen, aangezien in dit

soort van zaken uit efficiëntie-overwegingen al in een zo vroeg mogelijk stadium

moet worden beslist welke zaken en feiten voor nader onderzoek in aanmerking

komen. Wanneer dergelijke beslissingen niet worden geregistreerd - hetgeen ten

tijde van de start van dit project het geval was - valt onmogelijk na te gaan hoeveel

signalen de parketten bereiken (de invoerzijde) en welke factoren een rol spelen om

een bepaalde zaak te laten rusten dan wel uit te spitten en te vervolgen (de door-

voerzijde).
Het gebrek aan bronnen met betrekking tot de invoerzijde heeft ertoe geleid dat de

studie zich uitsluitend heeft gericht op zaken die tot een strafrechtelijke vervolging

hebben geleid. Uit het bovenstaande mag worden afgeleid dat het hier waarschijnlijk

slechts een klein gedeelte van het totale aantal grote fraudezaken betreft.

Een tweede beperking van het onderzoeksterrein is het gevolg van de wijze van
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selecteren van fraudegevallen. Bij het zoeken naar grote fraudezaken zijn namelijk
de administraties van de parketten procureur-generaal (PG) als ingang gekozen.

Doorslaggevend voor deze keuze waren argumenten van zowel praktische als weten-

schappelijke aard. De aanpak stelde de onderzoekers in staat om strafzaken in eerste

èn in tweede aanleg retrospectief te analyseren. Daar binnen het OM regelmatig

gerept wordt over knelpunten die er zouden bestaan tussen de eerste en de tweede

lijn (onder andere Fransen, 1989) bood deze werkwijze een uitgelezen mogelijkheid

om helderheid op dit terrein te scheppen. Tevens kon worden nagegaan welke

consequenties de steeds nauwer wordende flessehalzen in het justitiële systeem

(Van de Bunt en Van Duyne, 1983) hebben voor het OM en voor de looptijd van de

gehele strafrechtelijke procedure.

De keuze om slechts zaken onder de loep te nemen die tot een uitspraak in hoger be-

roep hebben geleid, vloeide ook voort uit de overweging dat het aantal zaken die bij

de parketten PG jaarlijks worden ingeschreven, aanzienlijk geringer is dan het aantal

strafzaken die bij de arrondissementsparketten worden geregistreerd. Aangezien

grote fraudezaken niet als zodanig in een parketregister worden vastgelegd, moest

voor een eerste schifting de gehele administratie - over twee jaren (zie verderop) -

worden nagelopen. Het spreekt voor zich zelf dat een dergelijke exercitie beter

uitvoerbaar is naarmate het aantal te bestuderen inschrijfkaarten geringer is.

Een van de consequenties van de gekozen selectiewijze is dat de grote fraudezaken

waarbij alle verdachten het instellen van hoger beroep achterwege hebben gelaten,

ontbreken. Indien het hier om een groot aantal zaken zou gaan, zouden vraagtekens

geplaatst kunnen worden bij de generaliseerbaarheid van de resultaten. Het onder-

zoek zou dan immers slechts een niet-representatief deel van alle gevallen die voor

de strafrechter komen, bestrijken. Afgaande op geluiden uit de praktijk en enkele be-

schouwingen in de literatuur (onder andere Van de Bunt en Van Duyne, 1983) hoeft

voor een dergelijke vertekening van de sociale werkelijkheid echter niet gevreesd te

worden: het instellen van hoger beroep blijkt in grote fraudezaken eerder regel dan

uitzondering. Waarschijnlijk is dan ook maar een gering aantal van de grote fraude-

zaken die het OM vervolgenswaardig acht, als gevolg van de wijze van selecteren

buiten bereik van het onderzoek gebleven.

1.4 Onderzoeksvragen

Aan het onderzoek lagen drie vragen ten grondslag:

1 Wat zijn de activiteiten die door het OM in grote fraudezaken worden ontplooid?

2 Wat zijnde resultaten waartoe deze inspanningen hebben geleid?

3 Welke factoren bemoeilijken dan wel bevorderen een geslaagde aanpak van grote

fraudezaken?

Ten aanzien van de eerste vraag dient de reeds eerder genoemde restrictie in acht

genomen te worden dat het onderzoek zich alleen heeft uitgestrekt tot grote fraude-

zaken waarin het OM tot vervolging is overgegaan. Wat de tweede onderzoeksvraag

betreft, zij opgemerkt dat geen pogingen zijn ondernomen om criteria aan te leggen

waaraan getoetst zou kunnen worden of een zaak al dan niet geslaagd genoemd mag
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worden. Het vaststellen van dergelijke succesindicatoren is om meer dan een reden

een hachelijke zaak. Aangezien grote fraudes gekenmerkt worden door de betrok-

kenheid van een groot aantal verdachten, die ieder een eigen rechtsgang doorlopen,

zijn algemene conclusies over de afloop van de zaak als zodanig vaak moeilijk te

trekken. Zelfs de gevallen waarin ten aanzien van alle hoofdverdachten een

noemenswaardige strafrechtelijke reactie achterwege is gebleven, hoeven niet per

definitie als mislukt te worden beschouwd. Ook niet direct waarneembare effecten

kunnen in de beschouwing worden meegenomen. Zo heeft de zaak Slavenburg

ondanks de te wensen overlatende resultaten in enge zin, belangrijke jurisprudentie

opgeleverd; daarnaast heeft de hoeveelheid publiciteit waarmee deze zaak was

omringd, wellicht invloed gehad op de (moraal in de) bankwereld.

Teneinde toch een oordeel te kunnen vellen over de resultaten die geboekt worden

bij de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken, is aansluiting gezocht bij de

uitgangspunten van het in 1990 door het OM gepresenteerde beleidsplan Strafrecht

met beleid. In dit beleidsplan wordt erop gewezen dat de kwaliteit van de straf-

rechtspleging niet zozeer bepaald wordt door de hoeveelheid op te sporen en te

bestraffen normschendingen, maar door de effectiviteit van het optreden. Met in-

achtneming van de primaire eis van rechtsgehalte zou het strafrechtelijke optreden

van het OM steeds aan drie kwaliteitseisen moeten voldoen: snelheid, zekerheid en

strengheid. Aan deze eisen is het optreden van het OM in grote fraudezaken getoetst,

waarbij aan de tweede eis overigens - noodgedwongen - een andere invulling is

gegeven: in het beleidsplan wordt met de zekerheidseis gedoeld op de kans dat op

een strafbaar feit ook een strafrechtelijke reactie volgt. Omdat over de input van

grote fraudezaken geen gegevens bekend zijn, wordt met het begrip zekerheid in dit

onderzoek gedoeld op de kans dat een eenmaal door het OM in gang gezet onder-

zoek ook heeft geleid tot een strafrechtelijke vervolging en een veroordeling. Boven-

dien moet worden bedacht dat het snelheidscriterium in dit rapport niet alleen als

kwaliteitseis naar voren komt. De snelheid waarmee een zaak wordt afgehandeld, is

namelijk in belangrijke mate van invloed op de strengheid van de rechterlijke

beslissing. De afhandelingsduur van een zaak is dus niet alleen een criterium waar-

aan de effectiviteit van het strafrechtelijk optreden getoetst kan worden; het is

tevens een belangrijke verklarende factor voor de strengheid van de strafrechtelijke

interventie.

Ook de beantwoording van de derde onderzoeksvraag is aan enige beperkingen

onderhevig. Aangezien de data vooral verzameld zijn door middel van bestudering

van dossiers - zie paragraaf 1.5.1 - is slechts in beperkte mate inzichtelijk geworden

op welke wijze de ovj het opsporingsonderzoek heeft gestuurd en hoe het samenspel

tussen het OM en het opsporingsteam en tussen de opsporingsambtenaren onder-

ling is verlopen. Weliswaar zijn met het oog hierop met vijf leden van het OM, die een

aantal fraudezaken uit de dossierstudie uit eigen ervaring kenden, aanvullende ge-

sprekken gevoerd, maar. algemene conclusies omtrent knelpunten in de opsporings-

praktijk zijn daaraan nauwelijks te verbinden. Door middel van gesprekken met ovj's

die momenteel fraude in hun portefeuille hebben, is gepoogd deze lacune enigszins

aan te vullen.
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Het onderzoek is in 1990 gestart met een selectie van fraudezaken binnen alle par-

ketten PG. Als selectiejaar is in eerste instantie 1987 gekozen: beoogd werd alle grote

fraudezaken, waarvan ten minste een van de verdachten in dat jaar werd geregis-

treerd, nader te bestuderen. De keuze voor 1987 vloeide voort uit de verwachting dat

de in dat jaar ingeschreven appelzaken drie jaar later waren afgehandeld.

Wegens personele wijzigingen in het onderzoeksteam heeft het onderzoek in 1991

enige tijd stilgelegen, waarna begin 1992 de draad weer is opgepakt. Inmiddels was

het besluit genomen ook grote fraudezaken in het onderzoek te betrekken, waarvan

ten minste een van de verdachten in 1990 was ingeschreven bij de gerechtshoven.
Behalve dat hierdoor fraudegevallen van recentere datum konden worden bestu-

deerd, werd de mogelijkheid geschapen de aanpak van fraudezaken uit 1987 op een

aantal punten te vergelijken met die uit het selectiejaar 1990.2

De selectie van de strafzaken bij de gerechtshoven vond plaats aan de hand van de

inschrijfkaarten in het parketregister. Grote fraudezaken bleken op basis van de op

deze kaarten aangegeven ten laste gelegde strafbare feiten betrekkelijk eenvoudig

traceerbaar. In de regel ging het in de tenlastelegging om een combinatie van de in

paragraaf 1.2 genoemde wetsartikelen. Na een eerste grove selectie met behulp van

de kaartenbak werden de (schaduw) dossiers geraadpleegd teneinde definitief vast te

stellen welke zaken voor nadere bestudering in aanmerking kwamen.

De inschrijfkaarten in het parketregister hebben betrekking op de rechtsgang van

individuele verdachten. De informatie afkomstig uit de dossiers van deze verdachten

was niet toereikend om een duidelijk beeld te krijgen van het verloop en de afloop

van de gehele zaak. Dit laatste werd wel nadrukkelijk beoogd. Het doel was om ten

aanzien van elke grote fraude een overzicht te verkrijgen van het gehele conglome-

raat van feiten en personen. Dit uitgangspunt impliceerde dat na het inwinnen van

de informatie omtrent een individuele verdachte doorgezocht diende te worden naar

alle medeverdachten. Uit het hoofddossier werden de namen gehaald van de per-

sonen die als medeverdachten werden verhoord, alsmede alle genoemde rechts-

personen. Vervolgens werd van deze personen een uittreksel uit het documentatie-

register van de Justitiële Documentatiedienst opgevraagd. Hieruit konden de parket-

nummers van de betrokkenen worden gedestilleerd, waarna hun dossiers werden

opgevraagd bij de rechtbanken.3 Aan de hand van het hoofddossier plus alle recht-

2 Dergelijke vergelijkingen worden heikel wanneer zou blijken dat een groot aantal zaken uit 1990 pas bij

het hof werd geselecteerd na terugverwijzing door de Hoge Raad. De opsporingsonderzoeken In deze

fraudegevallen zouden dan immers uit dezelfde periode kunnen dateren als die uit 1987. Voor ernstige

vertekening in bovenbedoelde richting hoeft echter niet gevreesd te worden. Van de verdachten uit 1987

werd ruim 90% Ingeschreven bij de rechtbank in de periode 1982 t/m 1986. De verdachten uit het selectie-

jaar 1990 werden voor het merendeel (70%) ingeschreven in de jaren 1987 t/m 1989.

3 De verdachten die onbekend zijn bij de Justitiële Documentatiedienst, werden ook nog op naam gezocht

in de kaartenbakken bij de rechtbanken.
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bank- en sepotzaken ontstond een compleet beeld van iedere grote fraudezaak.

Op 1 april 1993 werd de dataverzameling van de dossierstudie afgesloten. In de straf-

zaken tegen 18 verdachten was op dat moment nog geen eindbeslissing genomen.

In het dossieronderzoek zijn twee verschillende vragenlijsten gebruikt. In de ene

vragenlijst werden gegevens verzameld die betrekking hadden op het onderzoek in

het betreffende fraudegeval; deze werd de zakenlijst genoemd. In de andere lijst, de
zogeheten verdachtenlijst, waren vragen opgenomen over de procesgang van de

individuele verdachten. Grosso modo geeft een inventarisatie van de zakenlijsten

inzicht in de onderzoekshandelingen die door het OM en de opsporingsdiensten in

grote fraudezaken zijn verricht. De gegevens uit de verdachtenlijsten laten zien wat

de strafrechtelijke resultaten zijn van deze verrichtingen.
De zakenlijst bestond uit 31 vragen, waarin aan de orde kwamen:

- aanleiding voor het opsporingsonderzoek;

- samenstelling van het opsporingsteam;

- aard en aantal onderzoekshandelingen;

- aard en beschrijving van de fraude;

- schadebedrag.

De verdachtenlijst bestond uit 65 vragen met de onderwerpen:

- de rol van de verdachte;

- duur en inhoud van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) tegen de betrokken

verdachte;

- toegepaste dwangmiddelen in het opsporingsonderzoek en het gvo tegen de

verdachte;

- duur en verloop van procesgang van de verdachte;

- afdoening van de strafzaak tegen deze verdachte.

De dossiergegevens zijn voornamelijk kwantitatief - met behulp van het Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS) -'verwerkt en geanalyseerd. Dei analyses zijn,

op een enkele uitzondering na, uitgevoerd op het niveau van de beschrijvende

statistiek.

Er zijn 43 grote fraudezaken (hierna ter onderscheid van de afhandeling van straf-

zaken van individuele verdachten soms aangeduid als fraudegevallen of fraudes) bij

de gerechtshoven geselecteerd. Hierbij waren in totaal 695 verdachten betrokken.

Uit het selectiejaar 1987 stammen 22 fraudegevallen, uit 1990 21.

In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdverdachten en mede-

verdachten. Naar de afhandeling van de zaken van de hoofdverdachten is om begrij-

pelijke redenen de meeste aandacht uitgegaan. Het onderscheid tussen typen van

verdachten is gebaseerd op de visie van de opsporingsinstanties: de personen die in

het proces-verbaal als belangrijkste verdachten werden aangemerkt, zijn benoemd

tot hoofdverdachten. Slechts in twee strafzaken spoorden de opvattingen van het

opsporingsteam en de ovj over de rol van een verdachte in een fraudezaak niet met

elkaar. Binnen de 43 geselecteerde fraudegevallen zijn uiteindelijk 96 personen als

hoofdverdachten aangemerkt.
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In aanvulling op het dossieronderzoek zijn medio 1993 open vraaggesprekken

gehouden met vijf leden van het OM die als ovj of advocaat-generaal (AG) betrokken

waren geweest bij de geselecteerde fraudezaken. De nadruk tijdens deze gesprekken

lag op de organisatorische condities waaronder de voornoemde personen indertijd

hadden moeten werken. Daarnaast werd hen een aantal specifieke vragen voor-

gelegd omtrent het verloop van de zaken waarbij zij betrokken waren geweest.

Naast deze direct op de dossierstudie betrekking hebbende vraaggesprekken zijn op

alle arrondissementsparketten gestructureerde interviews gehouden met een van de

aldaar werkzame fraude-ovj's. Deze negentien interviews dienden er vooral toe om

de actuele waarde van het rapport te vergroten. Omdat met het dossieronderzoek

beoogd werd het hele traject van een fraudezaak in beeld te brengen,. dat wil zeggen

van de allereerste opsporingshandeling tot aan de uiteindelijke afdoening, dateren

de opsporingsonderzoeken uit deze fraudegevallen al van enige jaren her. Daardoor

dreigde het antwoord op de derde onderzoeksvraag enigszins gedateerd te raken.

Door de resultaten die uit het dossieronderzoek naar voren kwamen, voor te leggen

aan de huidige fraude-ovj's kon worden nagegaan in hoeverre deze bevindingen nu

nog bepalend zijn voor de aanpak van grote fraudezaken. De gestructureerde inter-

views zijn in de zomermaanden van 1993 afgenomen. Daarbij kwamen aan de orde:

- de organisatorische condities waaronder de vervolging en gerechtelijke

afdoening van grote fraudezaken plaatsvindt;

- de wijze waarop een fraude-onderzoek wordt opgezet;

- de samenwerking tussen de politie en de bijzondere opsporingsdiensten;

- tijdsverloop en vertragende factoren;

- de samenwerking met de rechter-commissaris;

- de tenlasteleggingstechniek;

- de verhouding tussen opsporingsinspanning en resultaten;

- de verhouding tussen eerste- en tweedelijns-OM.
Voor het merendeel van de geïnterviewde fraude-ovj's gold dat zij nog betrekkelijk

kort als zodanig werkzaam waren.4 Hoewel zij op sommige vragen bij gebrek aan

ervaring het antwoord schuldig moesten blijven, is, mede dankzij de cooperatieve

opstelling van alle gesprekspartners, voldoende inzicht verkregen in de huidige

stand van zaken met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van grote fraude-

zaken.

1.6 Opbouw van het rapport

Eerder is opgemerkt dat in het dossieronderzoek het traject vanaf de eerste opspo-

ringshandeling tot en met het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uit-

4 Een derde deel van deze groep zelfs korter dan een jaar. Slechts zes gesprekspartners waren langer dan

twee jaar als fraude-ovj werkzaam.



Hoofdstuk 1 20

spraak in kaart is gebracht. Het ligt in de rede deze chronologische volgorde ook in

het rapport aan te houden. Na een beschouwing in hoofdstuk 2 omtrent het type

zaak dat ten behoeve van het onderzoek is geanalyseerd en het type dader dat bij

deze fraudegevallen betrokken was, wordt in de drie daaropvolgende hoofdstukken

de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken stapsgewijs nagelopen. Hoofdstuk

3 staat in het teken van het opsporingsonderzoek en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan

op de afdoening door het OM en de rechterlijke uitspraken in eerste aanleg. In

hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de procesgang en berechting in tweede

aanleg en verder. Hoofdstuk 6 bevat een totaalbeeld van de 43 zaken die in het

dossieronderzoek bestudeerd zijn: aan de hand van de drie in `Strafrecht met beleid'

geformuleerde kwaliteitseisen zal de balans inzake de strafrechtelijke aanpak van

grote fraudezaken door het OM worden opgemaakt.

In hoofdstuk 7 ten slotte worden de belangrijkste knelpunten in de bestrijding van

grote fraudezaken besproken. Daartoe worden de resultaten van de dossierstudie
aangevuld met de percepties van de ovj's die momenteel de portefeuille fraude

beheren.



2

Overzicht van fraudegevallenen

verdachten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het type zaak en type verdachte

waarmee de opsporingsinstanties en het OM bij grote fraudes worden geconfron-

teerd. Het doel van deze exercitie is tweeledig: behalve een beschrijving van de

onderzoeksgroep wordt beoogd meer inzicht te verschaffen in de wijzen waarop

de fraudeurs hun strafbare feiten hebben vormgegeven. Wat het laatste aspect

betreft, wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij het rapport van Van Duyne e.a.

(1990); zoals we nog zullen zien, zijn enkele van de door voornoemde auteurs

beschreven gevallen van bedrijfsmatige misdaad ook in de onderhavige studie aan

bod gekomen.

In paragraaf 2.1 worden enkele gegevens van algemene aard verstrekt, zoals de

verdeling van het aantal verdachten over de 43 fraudegevallen en de spreiding van

zaken over de arrondissementen. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de

verschillende soorten van fraudes. Aan de hand van een beschrijving van de zaken

uit dit onderzoek wordt een onderverdeling naar fraudetypen gemaakt. Paragraaf 2.3

staat in het teken van de verdachten: met behulp van beknopte profielschetsen

wordt het verdachtenbestand doorgelicht.

2.1 Algemeen overzicht

In hoofdstuk 1 is reeds aangestipt dat bij de 43 grote fraudezaken die ten behoeve

van dit onderzoek zijn bestudeerd, 695 verdachten betrokken waren. Van hen

behoort 5% tot het vrouwelijk geslacht en is 6% een rechtspersoon. Ontloopt het

aantal fraudegevallen per selectiejaar elkaar weinig (22 uit 1987 tegen 21 uit 1990),

het aantal verdachten per selectiejaar verschilt wel aanzienlijk (402 en 293).

Het aantal verdachten per fraudegeval varieert van 4 tot 69. Uit tabel 1, waarin een

overzicht wordt gegeven van de verdeling van het aantal verdachten over de 43 grote

fraudezaken, valt op te maken dat de fraudegevallen waarin een groot aantal perso-

nen als verdachten zijn aangemerkt, vooral stammen uit 1987. Zowel het door de

jaren heen afgenomen aantal verdachten als de reductie van het aantal fraudegeval-

len met 20 verdachten of meer wijst in de richting van de tendens om opsporings-

onderzoeken qua verdachtenbestand af te slanken. In hoofdstuk 3 komen we hierop

terug.
De 43 fraudezaken zijn afkomstig uit alle vijfde ressorten: Arnhem is koploper met

14 zaken, in Den Bosch zijn er 12 aangetroffen, in Den Haag 10, in Amsterdam 6 en

in Leeuwarden 1. Tabel 2 toont de verdeling van fraudegevallen per arrondissement.

Opvallend is dat Arnhem meer dan 20% van het totale aantal grote fraudes voor zijn

rekening neemt. Beperken we ons tot het selectiejaar 1987, dan is het aandeel van dit



Hoofdstuk 2

Tabel 1: Aantal verdachten per fraudegeval

aantal verdachten 1987 1990

1 tot 10 10 14

10 tot 20 4 4
20 en meer 8 3

totaal 22 21

22 1

totaal

24

8
11

43

Tabel 2: Aantal geselecteerde fraudezaken per arrondissement

arrondissement 1987 1990 totaal

ressort Amsterdam

Alkmaar
Amsterdam 2 2 4

Haarlem 1 1

Utrecht 1 1

ressort 's-Gravenhage

Dordrecht 1

Den Haag 1 3 4

Rotterdam 3 2 5

Middelburg -

ressort Leeuwarden

Assen 1 - 1

Groningen - - -

Leeuwarden - - -

ressort Arnhem

Almelo 1 2 3

Arnhem 7 2 9

Zutphen 1 1

Zwolle 1 1

ressort 's-Hertogenbosch

Breda 2 1 3

Den Bosch 1 4 5

Maastricht 3 - 3

Roermond - 1 1

totaal 22 21 43

arrondissement zo mogelijk nog opmerkelijker, te weten ruim 30%.5 Uit Middelburg,

Alkmaar, Leeuwarden en Groningen is geen enkele grote fraudezaak afkomstig.

5 Een beschouwing op verdachtenniveau leert dat bijna de helft van het aantal afgedane strafzaken uit het

selectiejaar 1987 uit het arrondissement Arnhem afkomstig is!



Overzicht van fraudegevallen en verdachten 23

Tabel 3: Grote fraudezaken naar soort

soort fraude 1987 1990 totaal

beleggingsfraude 2 2 4
EG-fraude 2 3 5

BTW-fraude 3 4 7

subsidiefraude 1 2 3
flessentrekkerij 3 0 3
premiefraude 10 6 16

overig 1 4 5

totaal 22 21 43

2.2 Soort van fraudezaken

In deze paragraaf worden de fraudezaken ingedeeld naar soort fraude en wordt een

aantal gevallen wat uitgebreider toegelicht. Het categoriseren van de zaken was geen

gemakkelijke opgave, omdat de gepleegde feiten in fraudezaken zelden eenduidig

zijn. Niettemin konden de meeste fraudegevallen op basis van de modus operandi

van de daders en de samenhang tussen de verschillende strafbare feiten wel aan een

specifieke categorie worden toebedeeld. Tabel 3 laat zien welke rubrieken zijn

onderscheiden.6 De categorie 'overig' bevat een aantal fraudezaken die niet onder

een gemeenschappelijke noemer gebracht konden worden. In deze rubriek zijn

onder meer een milieu- en een merkenfraude ondergebracht. Daarnaast is een drie-

tal fraudezaken waarin verschillende soorten van fraudes in elkaar overliepen als

'overig' gecategoriseerd. Een voorbeeld van het laatste is de zaak Gatenkaas.

De hoofdverdachte in deze zaak was actief in de kaas- en in mindere mate de

textielhandel. Samen met zijn handlangers maakte hij valse jaarrekeningen en

balansen op om bij verschillende banken kredieten los te peuteren. Toen de

kredieten niet meer zo makkelijk verkregen werden, verkocht de hoofdverdachte

zijn aandeel in de kaashandel aan een medeverdachte, waarna het aanvragen

van kredieten met behulp van valse stukken doorging. De bedrijfsmiddelen voor

de kaashandel werden aan drie banken tot zekerheid overgedragen. Ook geweld

werd niet geschuwd. Zo zou de 'koper' van de kaashandel onder bedreiging ge-

dwongen zijn een schuldbekentenis van f 121.000 te tekenen. De hoofdverdach-

te is verder nog vervolgd, omdat hij geen boekhouding of administratie bijhield

en hij ten onrechte gelden van de zaak voor privé-doeleinden aanwendde.

Begin 1987 zette de ovj het sein op groen voor een inventariserend onderzoek

naar de handelwijze van de hoofdverdachte. Twee maanden later werd hiermee

een aanvang gemaakt.

6 Belastingfraude komt als aparte categorie niet voor. Aangezien in vrijwel alle bestudeerde gevallen

benadeling van de fiscus deel uitmaakte van de fraudeconstructie, is belastingfraude als zodanig niet

gerubriceerd.
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Subsidiefraudes

Onder de subsidiefraudes worden in dit onderzoek de zaken verstaan waarin ten on-

rechte subsidies zijn uitgekeerd door Nederlandse instellingen of door de overheid.

Kenmerkend voor de gevallen uit deze categorie is dat het steeds overwegend bona-

fide bedrijven waren die ten behoeve van de organisatie dan wel ten eigen bate meer

subsidie opstreken dan hen toekwam. In de zaak Hoge bomen ging het om een in

financiële moeilijkheden geraakte overheidsinstantie, die `naar creatieve mogelijk-

heden zocht om gaten in de begroting te dichten'. Subsidiebal had betrekking op een

nationale sportbond, die gedurende 15 jaar te veel subsidie ontving van een aantal

instanties. De extra gelden werden deels door de directeur in eigen zak gestoken en

deels gebruikt om spelers zwart te betalen dan wel een auto cadeau te doen.

EG-fraudes

Bij dit fraudetype worden ten onrechte EG-restituties opgestreken door te frauderen

met de aard van het produkt of de bestemming van het produkt valselijk te vermel-

den. In feite is de categorie EG-fraude een specialis van de categorie subsidiefraude.

In verband met de toegenomen belangstelling voor het verschijnsel EG- fraude, is

van de zaken waarin EG-subsidies in het geding zijn, een aparte categorie gemaakt.

In vijf zaken uit het onderzoek was sprake van EG-fraude. Eén geval speelde zich af

in de zuivelindustrie. In deze zaak werd geknoeid met de aard van het produkt, in

casu melkpoeder. Twee andere fraudegevallen voltrokken zich binnen de handel van

alcoholhoudende dranken. Hier vond de fraude vooral op papier plaats. De derde

branche waarin gevallen van EG-fraude werden aangetroffen, was de vleesindustrie.

Ook Van Duyne e.a. (1990) hebben geconstateerd dat in deze marktsector meermaals

misbruik wordt gemaakt van de EG-regelgeving. In aanvulling op de bevindingen van

voornoemde auteurs wordt de zaak Corrupte keurmeester in kort bestek uit de

doeken gedaan.

Via de CRI en de veterinaire dienst van het ministerie van VROM kwam bij de

gemeentepolitie te Den Haag de informatie binnen dat een rechtspersoon was

opgericht met het oogmerk om op het gebied van de in- en uitvoer van vlees een

grootschalige zwendel op te zetten. Een Engels bedrijf was voorbestemd als

slachtoffer.

Uit het onderzoek bleek het volgende. Vanaf december 1982 tot eind januari 1983

kocht rechtspersoon X ten behoeve van Y vlees bij een bedrijf in Engeland voor

doorvoer naar (het voormalige) Joegoslavië. In feite verlieten de goederen de EG

niet, maar werden, na ingeklaard te zijn in Helmond, afgezet in Nederland. Dat

inklaren gebeurde door een vleeskeurmeester die, tegen betaling van in totaal

f 10.000, X van de vereiste (valse) papieren, stempels en EG-stickers voorzag.

Aangezien het formeel ging om het vervoer van EG-vlees naar een derde land,

kwamen de verkopen in aanmerking voor EG-subsidie en kon het vlees verkocht

worden tegen zeer lage prijzen. Zogenaamde Ti - en T5-formulieren en landings-

certificaten werden aangeboden met vervalste Italiaanse en Joegoslavische

stempels. In maart en april 1983 kocht X van een ander Engels bedrijf, ook weer

ten behoeve van Y, vlees voor doorvoer naar Libanon. Ook deze goederen werden
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uiteindelijk in Nederland afgezet. De handelspartners in Joegoslavië en Libanon

bleken overigens, zoals verwacht mocht worden, in het geheel niet te bestaan.

Ten slotte werd vanuit Dublin vlees met bestemming Joegoslavië naar Nederland

getransporteerd. Twee van de hoofdverdachten bezorgden het vlees een Belgi-

sche status (ook door te knoeien met papieren en stempels).

De Engelse bedrijven werden voor grote bedragen (twee miljoen gulden) bena-

deeld, aangezien zij vlees tegen zeer lage prijzen verkochten aan Y. Ze gingen er

immers vanuit EG-restitutie te ontvangen. Er is in deze zaak bovendien voor

ruim drie miljoen gulden aan heffingen/belastingen ontdoken.

Een aangifte van een informant, die dateert uit begin 1983, heeft de fraudezaak

in justitieel opzicht aan het rollen gebracht. Een jaar later vond de eerste huis-

zoeking plaats.

Beleggingsfraudes

Beleggingsfraudes deden zich in verschillende gedaantes voor. Zo werd een aantal

beleggers opgelicht door twee directeuren van een uitvaartcentrum. Kern van de

constructie in deze zaak was dat er koopsompolissen (d.w.z. betaling ineens) met de

cliënten werden afgesloten, die geboekt werden als premiepolissen (betaling over

meer dan een termijn). Het verschil staken de directeuren in eigen zak, met als

gevolg dat wanneer een van de cliënten overleed, een deel van de som waarmee de

uitvaart bekostigd had moeten worden, ontbrak.

Waren in het bovenstaande geval aan de zijde van het publiek alleen slachtoffers te

betreuren, in de zaken Belgen truc en Diamant profiteerden de beleggers volop mee

van de fraude. Ter verduidelijking volgt hier een korte uiteenzetting van laatst-

genoemde zaak.

De hoofdverdachte benaderde hooggeplaatste personen uit het bedrijfsleven

met de vraag of zij interesse hadden in een beleggingsconstructie in diamanten.

Voor de aankoop van de diamanten konden zij een lening afsluiten bij een

Zwitserse bank. Deze bank hield de diamanten als zekerheid onder zich. De

kopers kregen de garantie dat de bank de diamanten vijf jaar later zou terug-

kopen tegen een prijs die 40% hoger was dan de aankoopprijs. Door allerlei

schijnhandelingen en het achterhouden van bescheiden werd bij de fiscus de

indruk gewekt dat het hier speculatie betrof, waardoor de betaalde rente fiscaal

aftrekbaar was. Bij onderzoek in Zwitserland bleken er geen diamanten te vinden.

Volgens het opsporingsteam, dat exclusief bestond uit FIOD-medewerkers,

bedroeg de schade minimaal f 6,9 miljoen.

De laatste zaak uit de categorie beleggingsfraudes is de Negende zondeval. In deze

zaak werd het bedrijf zelf slachtoffer van fraude gepleegd door werknemers: de prijs

van de beleggingen ging omhoog omdat (te) hoge provisies moesten worden

uitbetaald aan (zogenaamde) tussenpersonen.

BTW-fraudes

In deze categorie zijn allereerst de zaken ondergebracht die te bestempelen zijn als

zogeheten carrouselleveringen. Een voorbeeld van een carrouselconstructie is
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Circuit 140. Deze zaak is in het rapport van Van Duyne e.a. (1990, pp. 92 e.v.) uit-

voerig beschreven onder de naam `Malle Molen. De essentie van een BTW-carrousel

is dat goederen (veelal alleen op papier) voortdurend worden overgeheveld van de

ene rechtspersoon naar de andere, waarbij belastingplichtige bedrijven na verloop
van tijd worden `opgeblazen'.7

Ook zonder dat een keten van rechtspersonen wordt ingeschakeld, kan frauderen

met BTW-tarieven uitermate winstgevend zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Goud-

handel, een zaak waarin goud werd `gesmokkeld' vanuit Luxemburg en waarmee een

winst werd geboekt van naar schatting veertig miljoen gulden. Aangezien ook dit

fraudegeval - onder de aanduiding de 'Regenboogvlucht'- uitvoerig in het rapport

van Van Duyne e.a. (1990, pp. 95 e.v.) aan bod komt, blijft een beschrijving op deze
plaats achterwege.

Premiefraudes

Verreweg het grootste aantal zaken werd ondergebracht in deze categorie. Het ging

hier enerzijds om bedrijven die zwartwerkers in dienst hadden, waarbij de zwart

uitbetaalde lonen veelal door middel van valse facturen in de administratie werden

weggewerkt. Hiervan was bijvoorbeeld sprake in de zaken Broeren en Bedrijf van zes

miljoen. Kenmerkend voor de premiefraudes waren de netwerkachtige constructies.

Verdachten doken ook weer op in andere zaken en de voor het onderzoek geselec-

teerde fraudezaak was vaak maar een onderdeel van een veel grotere constructie.

Naast premiefraude werden vaak andere strafbare feiten gepleegd, zoals bedrieglijke

bankbreuk, verduistering, G-geld fraude en in een enkel geval corruptie. In de cate-

gorie premiefraudes werden ook de zogenaamde koppelbaaszaken ondergebracht,

waarin de hoofdverdachte door middel van malafide onderaanneming arbeidskrach-

ten bij andere bedrijven onderbrengt. Tot de grootste koppelbaaszaken behoort de

zaak Mariken.

Het betreft hier een wijd vertakte fraude met zeer veel deelnemers, die zich van

Vroomshoop langs vrijwel de gehele Duits-Nederlandse grens tot Heerlen

uitstrekte. Er werd gebruik gemaakt van dekmantelorganisaties, zonder uitzon-

dering Duitse GmbH's.8 Het gebruik van die rechtspersonen werd verkocht aan

koppelbazen (het zogenaamde `koppengeld'). Ook werden werknemers onder de

vlag van verschillende GmbH's voor een lager bedrag dan er werd verdiend,

verzekerd. Ten slotte werden blanco facturen en zogenaamde Un beden klich keits-

bescheinigungen van het Finanzamt aan zelfstandige koppelbazen ter beschik-

king gesteld.

Tijdens de oprichtingsvergadering van het opsporingsteam werd in overleg met

de ovj besloten het onderzoek in één jaar af te ronden. Om dit doel te realiseren

werd het onderzoek op één GmbH toegespitst. Vooruitlopend op de bevindingen

die in hoofdstuk 3 worden vermeld, kan nu reeds worden gesteld dat Mariken

7 Vanwege de verschillen in BTW-tarief in de EG-lidstaten is het extra lonend de carrousel een buitenlandse

lus mee te geven, hetgeen in de regel dan ook gebeurt.

8 Een rechtspersoon van Duitse makelij, vergelijkbaar met een besloten vennootschap.
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een van de uitzonderingsgevallen is waarin een dergelijk convenant is aange-

troffen. De GmbH waarop het onderzoek zich concentreerde, gebruikte valse

facturen van verschillende Duitse schijnfirma's. De werkzaamheden die hierop

vermeld stonden, hadden echter nooit plaatsgevonden. De GmbH gebruikte de

facturen om `in rekening gebrachte' omzetbelasting in mindering te brengen op

zelf verschuldigde omzetbelasting. Het opsporingsteam schatte de omvang van

de schade op (minimaal) 5,6 miljoen gulden.

Flessentrekkerij

Van flessentrekkerij is sprake als bij derden bestelde goederen na levering niet of met

een ongedekte c.q vervalste cheque worden afgerekend. Hoewel we bij de selectie

van zaken veel gevallen van flessentrekkerij aantroffen, voldeden er slechts drie aan

de criteria voor een grote fraudezaak. Eén daarvan was De gelaarsde ruiter.

De verdachten begaven zich op schoenenbeurzen waar ze verschillende fabri-

kanten/leveranciers warm maakten voor de levering van schoenen. De eerste

levering verliep steevast naar wens: men betaalde of had de partij verzekerd.

Daarna ging het mis: geen betalingen meer, onverzekerde partijen, ongedekte

cheques en wissels, enzovoort. Crediteuren werden voortdurend met een kluitje

in het riet gestuurd. Bij navraag bleken de schoenen niet meer aanwezig. Op

vordering van een van de benadeelde toeleveringsbedrijven werd de BV waar-

achter de verdachten zich verscholen, failliet verklaard. De rekening van deze BV

bleek leeggeplunderd. Evenmin kon de curator schoeisel vinden. Een van de

hoofdverdachten droeg daarvoor als verklaring aan dat hij de laatst geleverde

partij schoenen onder bedreiging aan onbekenden af had moeten staan. In feite

waren de schoenen zwart doorverkocht aan een aantal andere ondernemingen.

De totale omvang van de schade bedroeg 1,2 miljoen gulden. De buiten de

boeken gehouden winsten werden doorgesluisd naar België en Zwitserland.

2.3 Strafrechtelijk verleden van de verdachten

In hoofdstuk 1 is opgemerkt dat het onderscheid dat in de literatuur is aangebracht

tussen organisatiecriminaliteit en misdaadondernemingen c.q. georganiseerde mis-

daad, ook in het onderhavige onderzoek is gehanteerd. Teneinde vast te stellen tot

welke van deze twee categorieën de geselecteerde fraudezaken konden worden gere-

kend, is behalve naar de mate waarin de betrokken organisaties waren ingebed in

het reguliere economische stelsel, gekeken naar (mogelijke) criminele antecedenten

van de verdachten. Een lijvig strafblad duidt veelal op de betrokkenheid van de

verdachten bij een misdaadonderneming, terwijl een blanco strafblad een indicatie

kan vormen dat de organisaties waarin de verdachten werkzaam zijn, in beginsel als

bonafide kunnen worden aangemerkt. Hoefnagels (1981) beschouwt het ontbreken

van criminele antecedenten bijvoorbeeld als een van de wezenlijke kenmerken van

witte-boordencriminaliteit, een begrip dat weliswaar enigszins in onbruik is geraakt,

maar dat sterke connotaties vertoont met organisatiecriminaliteit.

De informatie over het strafrechtelijke verleden van de verdachten is afkomstig uit
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Figuur 1: Aantal eerdere justitiële contacten, alle verdachten waarover justitiële informatie

beschikbaar was (n=634)
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de uittreksels van het Algemene Documentatieregister (AD). Hierop staan alle mis-

drijven vermeld die zijn aangemeld bij de ovj. Buitenlandse vermeldingen zijn niet

meegeteld, omdat die niet standaard op het strafblad van de verdachte worden ver-

meld. Wanneer een antecedent meer dan een strafbaar feit omvatte, is in eerste in-

stantie gekozen voor het delict waarvoor een veroordeling is gevolgd. Indien dat niet

uit het AD viel op te maken, of wanneer de verdachte voor meer dan één feit veroor-

deeld was, is gekozen voor het delict met de zwaarste strafbedreiging.

Over 634 van de 695 verdachten uit het onderzoek is informatie omtrent mogelijke

criminele antecedenten beschikbaar. Figuur 1 geeft een overzicht van de spreiding

van het aantal justitiële contacten over het verdachtenbestand. Hier wordt duidelijk

dat ongeveer een derde van de groep als first offender moet worden beschouwd; de

verdachten in kwestie stonden alleen ingeschreven voor het strafbare feit dat gerela-

teerd was aan de grote fraudezaak. Een ruime meerderheid van de verdachten is dus

al eerder met justitie in aanraking geweest, de helft van hen zelfs al vijf keer of meer.

De onbetwiste `koploper' is een verdachte met 83 criminele antecedenten.

De first offenders blijken tamelijk gelijkmatig verdeeld over de verschillende fraude-

zaken, getuige het feit dat bij 35 van de fraudegevallen een of meer first offenders

betrokken waren. Slechts één fraudezaak is door uitsluitend first offenders gepleegd.

Van 574 verdachten kon de duur van de criminele carrière worden berekend. Het

tijdsverloop (in jaren) tussen het plegen van het eerste en het laatste delict is daarbij
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Tabel 4: Duur criminele carrière, alle verdachten waarover deze berekend kon worden

duur abs Ma

tot 1 jaar 209 36

1-10 jaar 103 18

10-20 jaar 128 22

20-30 jaar 96 17

30 jaar 38 7

totaal 574 100

als maatstaf genomen. Tabel 4 geeft een overzicht van de resultaten van deze exer-

citie. Uit de tabel wordt duidelijk dat iets minder dan de helft van de verdachten over

wie informatie beschikbaar was, op het moment dat het fraudedelict op een parket

werd ingeschreven - ergens tussen 1979 en 1990 - al langer dan tien jaar bekend was

bij de justitiële autoriteiten. Van bijna een kwart van de verdachten gingen de eerste

justitiële contacten zelfs twintig jaar of verder terug. Uitgaande van de stelling van

Van Duyne (1983) dat de aanpak van grote fraudezaken pas vanaf 1978 serieuze

vormen heeft aangenomen, hebben de criminele antecedenten van een substantieel

deel der verdachten dus betrekking op de periode die aan bedoelde intensivering

van de fraudebestrijding voorafging.

Het delicttype dat uit de justitiële documentatie het meest prominent naar voren

komt, is valsheid in geschrifte. Tevens scoren vermogens- en verkeersdelicten hoog.

Opvallend is tevens dat een kwart van de verdachten eerder veroordeeld is vanwege

deelname aan een criminele organisatie ex artikel 140 WvSr. De drugdelicten blijft bij

alle overige rubrieken achter: slechts 3% van de verdachten is ooit op grond van

overtreding van een artikel van de Opiumwet strafrechtelijk ter verantwoording

geroepen. Klaarblijkelijk is de overstap van drughandel naar bedrijfsmatige misdaad

minder voor de hand liggend dan sommige auteurs (o.a. Van Duyne e.a., 1990)

veronderstellen.

Zoals in paragraaf 1.5.1 is vermeld, zijn 96 verdachten als hoofdverdachte aange-

merkt. Van deze groep is 83% recidivist. Uit figuur 2, waarin het aantal justitiële

contacten is uitgezet, valt op te maken dat 42 van de hoofdverdachten (44%) vijf of

meer criminele antecedenten heeft.

Kijken we naar de delicttypen waarvoor de hoofdverdachten eerder veroordeeld zijn,

dan springen vooral valsheid in geschrifte, verkeers-, vermogens-, belasting- en

economische delicten in het oog. Een niet onaanzienlijk aantal hoofdverdachten kan

al met al enige routine op het gebied van de bedrijfsmatige misdaad niet ontzegd

worden. Dit blijkt ook wanneer we de duur van de criminele carrière in de beschou-

wing betrekken. Bij maar liefst 60% van de hoofdverdachten gaat de lengte van de

criminele loopbaan de tien jaar te boven, terwijl het eerste justitiële contact van 37%

van deze groep zelfs twintig jaar of verder teruggaat.

Het strafrechtelijke verleden van de verdachten duidt op een oververtegenwoordi-

ging van misdaadondernemers in het verdachtenbestand. Teneinde de fraudegeval-
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Figuur 2: Aantal justitiële contacten, hoofdverdachten (n=96)
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len te kunnen rubriceren als georganiseerde misdaad dan wel organisatiecriminali-

teit, is echter niet alleen gekeken naar de achtergrond van de verdachten, maar ook

naar de aard van de fraude en de positionering van de frauderende organisatie in het

reguliere economische bestel. Wanneer de gepleegde misdrijven waren ingebed in

andere, legitieme werkwijzen en de betrokken organisaties niet waren opgericht als

facade om illegaliteit te verhullen, is het fraudegeval in beginsel ingedeeld bij de

rubriek organisatiecriminaliteit.

Bedoelde categorisering heeft uiteindelijk geleid tot een totaal van 36 fraudezaken

waarin misdaadondernemingen de boventoon voerden, en 7 gevallen van organisa-

tiecriminaliteit.9 Twee fraudezaken (BTW-bootje en Melk is goed voor elk) bevonden

zich in het grensgebied. De verdachten in deze zaken leken primair weliswaar voort-

zetting van een op het oog bonafide bedrijf na te streven, maar als gevolg van de tal-

rijke criminele antecedenten van de hoofdverdachten konden vraagtekens geplaatst

worden bij de respectabiliteit van de ondernemingen in kwestie. Uiteindelijk zijn

deze zaken als vormen van georganiseerde misdaad aangemerkt.

Het geringe aantal gevallen van organisatiecriminaliteit in het onderhavige onder-

zoek is een opmerkelijk gegeven, zeker in het licht van de trendbreuk die Brants en

9 Het betreft de fraudegevallen Belgentruc, Diamant, DossierMonta, Hoge bomen, Negende zondeval,

Subsidiebal en 't Loodje gelegd.
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Brants (1991) suggereren: 'Hoewel de Amerikaanse literatuur leert dat white collar

crime en corporate crime kennelijk veel voorkomen, maar doorgaans niet tot maat-

schappelijke opwinding, laat staan tot strafvervolging leiden, lijkt dat in Nederland

in toenemende mate niet meer het geval te zijn.' Waar Brants en Brants dus uitgaan

van een intensivering van de strafrechtelijke bestrijding van organisatiecriminaliteit,

wijzen de resultaten uit dit onderzoek in een andere richting. De strafrechtelijke

vervolging richt zich nog steeds veelal op eenvoudig als zodanig herkenbare 'crimi-

nelen' c.q. misdaadondernemers die zich in de loop van hun criminele carrière ook

op fraude toe zijn gaan leggen. Fraudes, gepleegd door het geprivilegeerde deel van

de samenleving in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, krijgen vanuit straf-

rechtelijk oogpunt beduidend minder aandacht, al moet niet uitgesloten worden dat

in dit type van zaken vaker van de mogelijkheden tot transigeren en schikken

gebruik wordt gemaakt. Mocht het laatste het geval zijn, dan is de ondervertegen-

woordiging van daders uit de categorie organisatiecriminaliteit in de onderzoeks-

groep een artefact van de gekozen selectiewijze: voor bestudering kwamen tenslotte

alleen zaken in aanmerking waarvan minimaal een van de verdachten appel had

aangetekend. We komen hier op terug in paragraaf 4.3.1.
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Het opsporingsonderzoek

Met het dossieronderzoek werd beoogd het gehele traject van een fraudezaak in

kaart te brengen. In dit hoofdstuk begeven we ons naar het startpunt, dat wil zeggen

de opsporing. Gerding (1991) geeft, op basis van ervaringen die zijn opgedaan bij de

behandeling van grote fraudezaken, een aantal richtlijnen voor de opbouw van een

opsporingsonderzoek in een grote zaak. Hij onderscheidt vier fasen in het onder-

zoek. In de eerste fase ligt de nadruk op het verzamelen en verwerken van informa-

tie. In de tweede fase worden de dwangmiddelen gehanteerd. De derde fase dient

ertoe om getuigen en verdachten te verhoren en - wat de verdachten betreft -

eventueel in voorarrest te nemen. In de vierde fase wordt het opsporingsonderzoek

afgerond en het proces-verbaal (pv) voltooid.

In de paragrafen 3.1 t/m 3.4 zullen de opsporingsonderzoeken van de 43 fraude-

zaken aan de hand van de genoemde vier fasen worden doorgelicht. Vervolgens komt

in paragraaf 3.5 het snelheidscriterium aan bod: de duur van het opsporingsonder-

zoek in grote fraudezaken staat hier centraal. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

3.1 Aanloop tot het opsporingsonderzoek

3.1.1 Aanleiding tot het opsporingsonderzoek

Aan een strafrechtelijk onderzoek naar een grote fraudezaak gaat meestal een `sud-

derfase' vooraf. In deze periode worden de vermoedens van fraude op hun waarde

geschat, onder meer door navorsingen in verschillende databestanden. Informatie

wordt uitgewisseld tussen relevante controle- en opsporingsdiensten en indien

daarvoor aanleiding bestaat, wordt overgegaan tot een vooronderzoek. Op basis van

de uiteindelijk beschikbare informatie en, zeker zo belangrijk, de beschikbare onder-

zoekcapaciteit zal in de daarvoor bestemde overlegorganen besloten moeten worden

of tot strafrechtelijke vervolging zal worden overgegaan. Formeel gezien is de ovj

voor dat besluit verantwoordelijk.
Omdat de onderzoeksgegevens vooral uit dossiers van zaken die tot een vervolging

hebben geleid, komen, is over deze voorfase weinig informatie beschikbaar. In de

pv's was hooguit terug te vinden welke signalen aanleiding voor het onderzoek had-

den gevormd. In 17 fraudegevallen waren diverse signalen nodig voordat besloten

werd nader onderzoek in te stellen. De meest voorkomende fraudesignalen waren

onregelmatigheden die werden ontdekt tijdens administratieve (vooral belasting-)

controles of aangiften dan wel tips die bij een van de bijzondere opsporingsdiensten

(BOD's) binnenkwamen. In die gevallen begonnen de diensten veelal zelfstandig met

een oriënterend onderzoek en werd de ovj later bij de fraudezaak betrokken.

Van 34 fraudezaken is het moment bekend waarop de ovj's bij de opsporing betrok-
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ken werden. In 16 gevallen was op dat moment het opsporingsonderzoek reeds ge-

start. In de meeste van deze zaken werd de ovj binnen een half jaar na aanvang van

het onderzoek van het bestaan ervan op de hoogte gesteld. In 4 gevallen verstreek
echter meer dan een jaar tussen de start van het onderzoek en het inlichten van de

ovj. In al deze zaken werd de ovj bij het onderzoek betrokken door toezending van

het pv. Opvallend is dat de opsporingsteams in deze zaken hoofdzakelijk waren

samengesteld uit ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

(FIOD) en de Algemene Inspectiedienst (AID). Gegeven het feit dat krachtens de

Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) de FIOD in de controlefase de beschikking

heeft over verregaande bevoegdheden, is vanuit het oogpunt van de opsporings-

ambtenaren de noodzaak om de ovj in een vroeg stadium in te schakelen ook minder

dringend aanwezig.

De ovj's van toen realiseren zich achteraf dat ze zich vaak in een te laat stadium

actief met een fraudezaak zijn gaan bezighouden: `Dan krijg je zo'n karretje binnen

gereden en dan schrik je je dood en dan heb je dus niet gestuurd', aldus een van de

geïnterviewde AG's over een fraudezaak uit het onderzoek die hij destijds als ovj

behandelde. In zeven fraudegevallen kwam de informatie die de aanleiding vormde

voor het onderzoek, rechtstreeks binnen bij de ovj, meestal door middel van aangifte

van een strafbaar feit door een curator. In die gevallen nam de ovj zelf het voortouw

en gaf opdracht tot een oriënterend onderzoek, of begon met de samenstelling van

een opsporingsteam.

3.1.2 Samenstelling van het opsporingsteam

Wanneer eenmaal besloten is tot strafrechtelijke vervolging van een fraudezaak,

moet een opsporingsteam worden samengesteld. Van de Bunt en Peek (1987) geven

aan dat dit voor de ovj een uitermate tijdrovende en frustrerende bezigheid kan zijn.

Vooral het gebrek aan zeggenschap over de besteding en inzet van personele en

materiële middelen van de politie vormt in dit opzicht een belangrijk knelpunt:

opsporingsonderzoeken waaraan hoge prioriteit is toegekend, kunnen door gebrek

aan capaciteit alsnog van uitvoering verstoken blijven.10 De grote fraudezaken uit

het onderhavige onderzoek behoorden dan ook waarschijnlijk tot de uitzonderlijke

gevallen waarin voldoende beschikbare menskracht en middelen voorhanden waren

om aan gestelde prioriteiten in de praktijk daadwerkelijk gevolg te geven.

Het aantal mensen die participeerden in de verschillende opsporingsteams, liep

flink uiteen. In de meeste zaken (27) bestond het team uit 4 tot 10 opsporingsfunc-

tionarissen. In de overige 16 fraudes ging het steeds om tussen de 10 en 15 mensen,

met één uitschieter11 van 36 personen. Evenals de omvang bleek de samenstelling

van het team zeer wisselend. In 5 zaken was alleen de politie vertegenwoordigd in

10 Enige verbetering in deze situatie ligt in het verschiet, nu de hoofdofficier krachtens de nieuwe Politiewet

een vorm van medebeheer van de politie heeft verkregen.

11 Voor de volledigheid zij opgemerkt dat In deze zaak met tussenpozen twee onderzoeken zijn verricht door

twee verschillende teams.
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het opsporingsteam, in 13 werd het opsporingsonderzoek zelfstandig door één of

meer BOD's verricht en in de overige 25 gevallen was het opsporingsteam multidisci-

plinair van samenstelling.

Tussen de selectiejaren 1987 en 1990 is een toename te bespeuren van het aantal

grote fraudezaken waarin het opsporingsonderzoek uitsluitend door BOD's is ver-

richt. Van de 22 opsporingsonderzoeken uit 1987 is nog geen kwart exclusief door

BOD's verricht; van de 21 gevallen uit 1990 is dat meer dan een derde. Deze

ontwikke- ling hangt, afgaande op de gesprekken met de ovj's en AG's, samen met

een tweetal factoren, te weten de afgenomen bereidheid binnen de reguliere politie

om capaci- teit ter beschikking te stellen voor grootschalige fraude-onderzoeken

(met vaak ongewisse afloop) en het te wensen overlatende kennispeil binnen de

politie op fraudegebied. In hoofdstuk 7 komen we op deze aspecten terug.

3.1.3 Afbakening van het opsporingsonderzoek

Als hoofd van de opsporing kan de ovj de nodige invloed uitoefenen op de omvang

van een te onderzoeken fraudezaak. Mits hij bereid en in staat is actief leiding te

geven aan het opsporingsonderzoek, kan hij voorkomen dat de zaak te veel uitdijt en

daarmee onoverzichtelijk wordt. Een van de geïnterviewde leden van het OM bracht

dit uitgangspunt als volgt onder woorden. 'Je moet zorgen dat je geen grote fraude-

zaken krijgt, ik deel liever 20 kleine klappen uit dan één grote.'

Een instrument waarmee de ovj het opsporingsonderzoek tot op zekere hoogte kan

beheersen, is een op schrift gesteld convenant, waarin afspraken over de maximale

tijdsduur, het aantal te vervolgen verdachten en/of aantal te onderzoeken feiten zijn

neergelegd. In de pv's van drie fraudegevallen zijn dergelijke convenanten aangetrof-

fen. Ook in pv's waarin niet zo'n uitdrukkelijk convenant was terug te vinden, was de

hand van de ovj soms duidelijk zichtbaar. Zo werd in verschillende pv's melding

gemaakt van vermoedens van strafbare feiten die 'op vordering van de ovj niet nader

onderzocht waren'. Ook uit pv's die zeer strak waren opgebouwd langs de lijn van de

ten laste gelegde feiten, is enige mate van regie door de ovj af te leiden.

Kenmerkend voor een onderzoek naar een grote fraudezaak is dat de omvang ervan

vaak pas duidelijk wordt als het onderzoek naar de fraudezaak al loopt. Zo schetsen

Van de Bunt en Van Duyne (1983) hoede ovj in de Papa Blanca-zaak - een van de

eerste grote fraude-onderzoeken in Nederland - langzaam maar zeker in de gaten

kreeg dat de zaak veel groter was dan hij aanvankelijk dacht; ook in de latere onder-

zoeken naar Uniser, Slavenburg en ABP beseften de ovj's in eerste instantie nauwe-

lijks hoe omvangrijk de zaak zou worden. In de grote fraudezaken uit dit onderzoek

is eveneens regelmatig sprake geweest van een sneeuwbaleffect. Gaandeweg kregen

verschillende onderzoeken allerlei tentakels en dwarsverbanden, hetgeen de over-

zichtelijkheid niet bepaald bevorderde.12 Niet alleen splitsten zich in een aantal

12 Ook onderzoekers die de strafrechtelijke aanpak van dergelijke zaken willen ontrafelen, worden hier voor

problemen gesteld. Zo zijn, om het overzicht nog enigszins te bewaren, in een aantal gevallen de vertak-

kingen van een grote fraude in verschillende zakenlijsten opgetekend. In het meest extreme geval circu-
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gevallen allerlei deelonderzoeken af, ook tussen de fraudezaken onderling bleken zo

nu en dan verbanden te bestaan. Zo richtte het onderzoek naar Black meat II zich op

de verdachte keten groothandelaren die in het onderzoek naar Black meat I buiten

schot was gebleven; de hoofdverdachten in Circuit 140 bleken dezelfde personen als
de hoofdverdachten in het latere onderzoek naar Carrousel II en de onderzoeken

naar Operatie 0 en Operatie Video draaiden om dezelfde verdachte.

Wanneer eenmaal een aanknopingspunt voor een grote fraudezaak is gevonden, lijkt
het opsporingsonderzoek ruimschoots te kunnen worden uitgebreid met nieuwe

feiten en verdachten. Wil een ovj strafzaken binnen een redelijke termijn op zitting

brengen, dan ontkomt hij er niet aan om, in de woorden van een geïnterviewde ovj,

`tentakels te knippen'. Ook kan het zinvol zijn bepaalde geplande opsporingshande-

lingen - bijvoorbeeld het indienen van een rechtshulpverzoek - door middel van een

kosten-batenanalyse te heroverwegen. In paragraaf 3.2 zullen we bezien welke

opsporingshandelingen in de 43 fraude-onderzoeken zoal zijn verricht.

3.2 Aard en aantal opsporingshandelingen

Het arbeidsintensieve karakter van opsporingsonderzoeken in grote fraudezaken

komt onder meer tot uitdrukking in de talrijke opsporingshandelingen die moeten

worden verricht. Aangezien de gepleegde malversaties in het algemeen boekhoud-

kundig worden `opgeschoond', is een uitgebreid papieren onderzoek in dit soort van

zaken onontkoombaar. De stukken waarover men reeds in de voorfase de beschik-

king heeft gekregen, zijn in de regel ontoereikend om de fraude bewijstechnisch

rond te breien. Aanvullende informatie is noodzakelijk en die kan op verschillende

manieren verkregen worden. Zo kan aangestuurd worden op een huiszoeking bij een

of meer verdachten teneinde de boekhouding en andere relevante administratieve

bescheiden van de betrokkenen in beslag te nemen. Tevens kan om uitlevering van

stukken worden gevraagd bij banken of andere private en publieke instanties. Indien

de fraude een grensoverschrijdend karakter heeft, kan bij het (de) desbetreffende

land(en) een rechtshulpverzoek worden ingediend om bescheiden en vermogens-

bestanddelen van verdachten in beslag te doen nemen.

Behalve het bestuderen van het schriftelijke bewijsmateriaal bestaat de mogelijkheid

telefoonlijnen af te tappen, experts te raadplegen, getuigen te horen, enz.; uiteinde-

lijk zal natuurlijk ook een aantal verdachten worden aangehouden en verhoord.

Een aantal dwangmiddelen, zoals de huiszoeking, kan alleen worden toegepast in

het kader van een onder leiding van een rechter-commissaris staand gerechtelijk

vooronderzoek (gvo). Alvorens enkele opsporingshandelingen nader onder de loep

te nemen, zal daarom eerst aandacht worden geschonken aan het aantal geopende

en heropende gvo's.

leerden 13 zakenlijsten, maar toen zich een fraudezaak aandiende waarin 47 exemplaren nodig zouden

zijn geweest, is deze werkwijze weer losgelaten.
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Tabel 5: Aard en aantal onderzoekshandelingen

aard handeling

verhoor verdachte

verhoor getuige

verhoor door RC

huiszoeking

uitlevering stukken

rechtshulpverzoek

telefoontap

externe deskundigen geraadpleegd

37

aantal zaken aantal handelingen

43 6521

43 1210

43 312
39 443

27 nvt2

26 69
21 1683

18 194

1 Het betreft hier het aantal verdachten dat gehoord is, dus niet het aantal verdachtenverhoren dat is afgenomen.

Hetzelfde geldt voor de getuigenverhoren en de RC-verhoren.

2 Er Is slechts bekend in hoeveel zaken om uitlevering van stukken Is verzocht. Het tellen van het aantal personen/

Instellingen waaraan om uitlevering is verzocht is achterwege gelaten

3 Iedere verlenging geldt als een nieuwe tap.

4 De meest frequent ingeschakelde externe experts waren schriftkundigen. Aan hen werd veelal het verzoek

gericht om ondersteuning aan te dragen voor het vermoeden dat stukken valselijk waren opgemaakt.

3.3.1 Het gerechtelijk vooronderzoek

Tabel 5 geeft een globaal overzicht van de opsporingsactiviteiten die in de 43 fraude-

gevallen uit dit onderzoek zijn verricht. Uit het gegeven dat in alle fraudegevallen

verhoren door een RC hebben plaatsgevonden, kan worden afgeleid dat in elke grote

fraude gvo's tegen een of meer verdachten ingesteld zijn. Dit biedt de mogelijkheid

een aantal gegevens uit tabel 5 af te zetten tegen de bevindingen van Van der Werff

en Bol (1991). 13 Een dergelijke vergelijking maakt al snel duidelijk dat gvo's in grote

fraudezaken in meer opzichten afwijken van het beeld dat uit voornoemd onderzoek

naar voren komt.
Tegen 208 verdachten uit het onderhavige onderzoek (30% van het totale verdách-

tenbestand), is een gvo geopend. Ter vergelijking: in 1987 werd in 3% van alle afgeda-

ne strafzaken een gvo ingesteld (Van der Werff en Bol, 1991). Niet alle gvo's in grote

fraudezaken worden onmiddellijk op naam gesteld: in 16% van de gvo's heeft de ovj

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, in geval van een onbekende verdachte,

een `vordering gvo NN' in te dienen.14 Van der Werff en Bol komen op dit punt weder-

13 Voor deze exercitie is rechtstreeks geput uit het databestand van voornoemd onderzoek. In de rapportage

van Van der Werff en Bol (1991) zijn deze gegevens niet allemaal op de door ons gehanteerde manier

vermeld.

14 Op grond van art. 181, lid 3 wvsv. moet, zodra de naam van de verdachte bekend geworden is, een nadere

vordering op naam worden uitgebracht. In de zaak Mariken bleef het OM In dit opzicht in gebreke. De ovj

merkte dienaangaande op dat het gvo NN zich had gericht op enkele Duitse GmbH's, maar dat geen van

deze rechtspersonen uiteindelijk was vervolgd. De advocaten van de hoofdverdachten poneerden tijdens

de behandeling van de terechtzitting dat het gvo om in dat geval op naam van hun cliënten gesteld had

moeten worden en dat het NN als gevolg van deze omissie niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard

in haar vervolging. Deze redenering is door de Hoge Raad uiteindelijk verworpen. Zij concludeerde dat
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om uit op slechts 3%. Overigens lijkt het OM in grote fraudezaken, afgaande op het

feit dat 27 van de 34 gvo's NN afkomstig zijn uit 1990, er steeds meer toe te neigen

opnaamstelling van het gvo in eerste instantie achterwege te laten.

Niet alleen ten aanzien van gvo's NN, ook in de gevallen waarin het onderzoek wordt

uitgebreid naar andere strafbare feiten of een andere periode beslaat, is een nadere

vordering gvo noodzakelijk. In 37% van alle ingestelde gvo's werd een dergelijke

nadere vordering ingediend. Dit percentage vormt een ondersteuning voor de in

paragraaf 3.1 vermelde constatering dat onderzoeken in grote fraudezaken gaande-

weg aanzienlijk worden uitgebreid.

Volgens vele RC's en ovj's die aan het woord kwamen in het onderzoek van Van der

Werff en Bol (1991), sturen raadslieden in fraudezaken graag aan op heropening van

het gvo teneinde daarmee strafzaken te vertragen. De resultaten van dit onderzoek

wijzen echter niet in deze richting. Na sluiting is slechts in 3% van de gvo's een

verzoek om heropening ingediend.

De sluiting van het gvo is aan een aantal juridische voorschriften gebonden. Zo moet

de ovj ex art. 238 WvSv. de sluiting van het onderzoek binnen tweemaal 14 dagen aan

de verdachte betekenen. Niet-naleving van dit voorschrift leidt tot verlies van het

recht tot strafvervolging (art. 255, lid 4 WvSv.). In de strafzaak tegen de hoofd-

verdachte uit Diamant bleef het OM ten aanzien van het gvo in tweeërlei opzicht in

gebreke. Was de sluiting van het eerste gvo niet betekend aan de verdachte, het

heropend gvo bleek zelfs in het geheel niet gesloten te zijn. Uiteindelijk leidde deze

vormfouten tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Ook in Gatenkaas kwam een

ernstige vormfout ten aanzien van de sluiting van het gvo aan het licht, zij het dat de

gevolgen in deze zaak minder verstrekkend waren. De omissie om het gvo onherroe-

pelijk te sluiten kon nog worden hersteld, maar de vertraging die de afdoening van

deze zaak als gevolg van de nalatigheid opliep, bedroeg ruim een jaar. Is Tot slot

staan we nog even stil bij de gang van zaken in Operatie O. De sluiting van de gvo's

ten aanzien van twee hoofdverdachten werd in dit fraudegeval te laat betekend,

maar de rechtbank honoreerde de vordering van de ovj voor een nieuwe termijn,

zodat een niet-ontvankelijkheidsverklaring voorkomen kon worden.

3.2.2 Huiszoeking

Terecht veronderstellen Van der Werff en Bol (1991) dat gvo's in fraudezaken vooral

ingesteld worden met het oog op toepassing van het dwangmiddel huiszoeking.

Tabels laat zien dat in 208 gvo's - verdeeld over 39 opsporingsonderzoeken - maar

liefst 443 huiszoekingen zijn verricht. In de 475 gvo's uit de steekproef van Van der

Werff en Bol werden'slechts' 188 huiszoekingen verricht. Afgezet tegen het aantal

'het vormverzuim in de omstandigheden van dit geval niet tot gevolg heeft dat aan de ovj het recht op

strafvervolging is komen te vervallen'.

15 Overigens is het in deze zaak niet bij één vormfout gebleven. Het om bracht namelijk de zaak aan bij het

hof, niettegenstaande het feit dat zowel de verdachte als het om het eerder ingestelde hoger beroep

hadden ingetrokken. Niet-ontvankelijkheid van het om was het logische gevolg.
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geopende gvo's blijkt het aantal huiszoekingen in grote fraudezaken dus ruim vijf

keer zo hoog als het algemeen gemiddelde.

In de helft van de fraude-onderzoeken bedraagt het aantal huiszoekingen vijf of

meer. De fraudezaak Mariken springt in dit opzicht het meest in het oog: op 62

adressen werd in deze koppelbaaszaak - met een uitgebreid netwerk van rechts-

personen - huiszoeking verricht.

De afwikkeling van de huiszoekingen ter inbeslagneming nemen in de regel veel

onderzoekscapaciteit in beslag. Uit de gesprekken met de leden van het OM werd

duidelijk dat het uitpluizen en verwerken van de in beslag genomen administratie

het opsporingsteam vaak maanden tijd kost. In paragraaf 3.5.4 zal op het effect van

huiszoekingen op de duur van het opsporingsonderzoek worden ingegaan.

Van een op de drie verdachten zijn een of meer voorwerpen of vorderingen in beslag

genomen. Veelal gaat het daarbij, zoals eerder opgemerkt, om administratieve be-

scheiden die dienen ter waarheidsvinding, maar ook voorwerpen welker verbeurd-

verklaring en onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen, lenen zich voor

inbeslagneming.16 Dertien verdachten - ofwel zo'n 2% - hebben bij de raadkamer

een klaagschrift tegen de inbeslagneming ex art. 552a WvSv. ingediend.

3.2.3 Telefoontaps

Het afluisteren van telefoongesprekken behoort meestal tot de eerste dwangmidde-

len waarvan gebruik wordt gemaakt. Deze opsporingsmethodiek is immers alleen

zinvol als de verdachten er nog niet van op de hoogte zijn dat er een onderzoek

tegen hen loopt. Gerding (1991) wijst erop dat doorgewinterde verdachten er sowie-

so rekening mee houden dat hun telefoon wordt afgeluisterd. In het verlengde hier-

van suggereren Van der Werff en Bol (1991) dat telefoontaps in fraudezaken betrek-

kelijk weinig voorkomen. De resultaten van dit onderzoek wijzen echter anders uit.

In de gvo's die tegen de verdachten in fraudezaken zijn ingesteld, worden namelijk

bijna 12 keer zoveel taps geplaatst als gemiddeld. In bijna de helft van de fraude-

gevallen zijn telefoongesprekken afgeluisterd. De maximale duur van een tapperiode

is afhankelijk van plaatselijke richtlijnen, maar bedraagt meestal niet meer dan twee

tot vier weken. In de fraudezaken uit het onderzoek werd de tapperiode meestal niet

vaker dan eenmaal verlengd. In een enkel geval vond nog een tweede tapperiode

plaats, meestal omdat in een later stadium nog nieuwe personen als verdachten wer-

den aangemerkt. De RC leek terughoudend in het voort laten duren van telefoontaps:

in verschillende fraudezaken weigerde hij een tap te.verlengen. Het aantal geplaatste

taps steeg in de meeste fraudezaken niet uit boven de tien. In drie gevallen werden

echter meer dan twintig taps geplaatst. In deze zaken werden vele dozen uitgewerkte

telefoongesprekken gevonden als bijlage bij het pv.

16 Sedert de inwerkingtreding d.d. 1 maart 1993 van nieuwe wetgeving betreffende het ontnemen van

wederrechtelijk verkregen voordeel - in de wandeling veelal aangeduid als de 'plukze'-wetgeving - zijnde

mogelijkheden om voorwerpen in beslag te nemen aanzienlijk uitgebreid.
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3.2.4 Rechtshulpverzoeken
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`Misdaad laat zich door landsgrenzen niet hinderel, aldus Reijntjes (1988). Dit geldt

in het bijzonder voor bedrijfsmatige misdaad. Het internationale karakter van een

fraudezaak is vaak zelfs voorwaarde voor de winstgevendheid ervan. Dat is het geval

voor EG-fraude, maar ook voor bijvoorbeeld die vormen van BTW-fraude waar de

verschillen in BTW-tarieven tussen verschillende landen een op valse gronden

gebaseerde terugvordering mogelijk maken. Internationale vertakkingen maken het

frauduleuze handelen niet alleen ondoorzichtiger, door het internationale aspect

worden ook verzoeken om internationale rechtshulp noodzakelijk. Dit kunnen zowel
verzoeken om uitlevering (grote rechtshulp) als verzoeken om het verzamelen van

bewijs, het inzien van dossiers, het confronteren van getuigen, enz. (kleine rechts-

hulp) zijn.

Een rechtshulpverzoek is per definitié tijdrovend. Het moet uitgaan van een rechter-

lijke autoriteit, voldoen aan tal van voorschriften en opgesteld zijn in de taal van het

aangezochte land. De formele procedure is afhankelijk van de aard van het rechts-

hulpverzoek en van de regelgeving in het aangezochte land. Verzoeken om uitleve-

ring worden uitsluitend gedaan door tussenkomst van het ministerie van Justitie.

Afhankelijk van de in het betrokken uitleveringsverdrag aangegeven weg zendt de

minister het verzoek hetzij rechtstreeks aan de andere staat, hetzij naar de minister

van Buitenlandse Zaken ter doorgeleiding via de diplomatieke kanalen. De voor-

waarden waaraan een verzoek om kleine rechtshulp moet voldoen zijn afhankelijk

van het verdrag dat tussen het verzoekende en het aangezochte land geldt. Aan

sommige landen kan het verzoek rechtstreeks worden gedaan, voor andere landen

geldt de diplomatieke weg. Indien er geen sprake is van een verdrag, geldt het

interne recht van de aangezochte staat. In dat geval geschiedt correspondentie met

het buitenland uitsluitend door tussenkomst van het ministerie van Justitie. Vrijwel

alle rechtshulpverzoeken op basis van het Benelux-verdrag aangaande de uitlevering

en rechtshulp in strafzaken (BUV, 1964) kunnen zonder tussenkomst van het

ministerie worden gedaan; voor rechtshulpverzoeken op basis van het Europees

Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (EVR, 1959) geldt

hetzelfde, mits het rechtshulpverzoek een spoedeisend karakter heeft.

Wanneer het rechtshulpverzoek betrekking heeft op fiscale delicten - wat in fraude-

zaken vaak het geval is - is inwilliging van een rechtshulpverzoek vaak nog extra

problematisch. Zo bepaalt art. 2 EVR dat geen rechtshulp behoeft te worden verleend,

indien het gaat om een strafbaar feit dat de aangezochte staat beschouwt als een

fiscaal delict. Een soortgelijke bepaling vinden we terug in art. 4 juncto 24, lid 2 BUV

en in andere rechtshulpverdragen. Op zichzelf zouden deze restricties niet tot

problemen hoeven leiden, aangezien de verzoekende autoriteit haar rechtshulp-

verzoek natuurlijk altijd op commune delicten kan baseren. Sommige landen

- bijvoorbeeld Zwitserland - zijn echter slechts bereid rechtshulp in commune zaken

te verlenen onder voorwaarde dat de verkregen resultaten niet voor fiscale doel-
einden worden gebruikt. Ten slotte kan de inwilliging van het rechtshulpverzoek ook

nog bemoeilijkt en vertraagd worden door bezwaarschriftprocedures die in het
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aangezochte land door de verdachte(n) of andere belanghebbenden tegen het

rechtshulpverzoek worden gevoerd.

Wanneer het verzoek om rechtshulp uiteindelijk door het aangezochte land wordt

gehonoreerd, moeten vervolgens afspraken worden gemaakt tussen de uitvoerende

instanties over de praktische uitvoering. Reijntjes (1988) wijst erop dat de onbekend-

heid met elkanders werkwijze en wetgeving kan leiden tot een wederzijds gebrek aan

vertrouwen, hetgeen een vlotte afhandeling van het rechtshulpverzoek in de weg

staat.

In 26 van de 43 fraudezaken is om rechtshulp verzocht. In verhouding tot het 1987 is

het aantal rechtshulpverzoeken in de fraudegevallen uit 1990 beduidend geringer. In

1987 werden 51 rechtshulpverzoeken gedaan in 15 van de 22 fraudezaken. In 11 van

de 21 gevallen uit 1990 werden 18 rechtshulpverzoeken gedaan. Zoals nader is toe-

gelicht in paragraaf 3.5, vormt dit gegeven (mede) een verklaring voor het feit dat er

in het selectiejaar 1990 maar twee grote fraudezaken zijn aangetroffen waarin de

opsporing langer duurde dan twee jaar, tegen zes zaken in 1987.

In totaal zijn dus in het kader van de 208 gvo's 69 rechtshulpverzoeken ingediend.

Dit is aanmerkelijk meer dan uit het onderzoek van Van der Werff en Bol (1991) naar

voren komt: voornoemde onderzoekers troffen namelijk slechts zes verzoeken om

rechtshulp aan in de 475 door hen onderzochte gvo-zaken.

De meeste rechtshulpverzoeken in het onderhavige onderzoek zijn uitgegaan naar

België (19)17, Duitsland (18) en Zwitserland (9). De meeste rechtshulpverzoeken

werden gedaan in Mariken (10), Belgentruc (9) en de Negende zondeval (7). In de

laatste fraudezaak verstreek opvallend veel tijd tussen het indienen van het eerste

rechtshulpverzoek en het honoreren ervanls, namelijk bijna twee jaar. In de zaken

Belgen truc en Mariken daarentegen werden alle verzoeken juist opmerkelijk vlug

ingewilligd, respectievelijk binnen vier en zes maanden. Daarbij moet wel in aan-

merking genomen worden dat de rechtshulpverzoeken in allebei deze fraudes nauw

met elkaar verweven waren en aan een en hetzelfde land werden gericht (respectie-

velijk België en Duitsland). Dit in tegenstelling tot de Negende zondeval waarin aan

zes verschillende landen om rechtshulp werd verzocht, waaronder Zwitserland,

Liechtenstein en Luxemburg. Andere grote fraudezaken waarin opvallend veel tijd

gemoeid was met de honorering van de rechtshulpverzoeken waren Diamant (22

maanden) en Spel zonder grenzen (twee jaar). In Diamant werd één rechtshulp-

verzoek gedaan aan Zwitserland; tegen de inwilliging van dit verzoek werd een

bezwaarschriftprocedure in drie instanties gevoerd door de verdachte, welke twintig

maanden in beslag nam. Ook de vertraging die het onderzoek in Spel zonder grenzen

opliep, was hoofdzakelijk te wijten aan een rechtshulpverzoek naar Zwitserland: er

waren drie rogatoire commissies nodig om een bevredigend antwoord te krijgen op

de gestelde vragen.

17 Het grote aantal rechtshulpverzoeken aan België was voor een groot deel te wijten aan de zaak Belgentruc

(negen verzoeken).

18 De rechtshulpverzoeken die, lopende het onderzoek ter terechtzitting, op aanwijzing van de rechter

worden gedaan om het onderzoek te completeren, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
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Anders dan de bovenstaande voorbeelden wellicht suggereren, worden internatio-

nale rechtshulpverzoeken in grote fraudezaken slechts in beperkte mate door middel

van bezwaarschriftprocedures aangevochten. Slechts vijf verdachten hebben hun

advocaten een dergelijke procedure aan laten spannen. Een zesde verdachte ging

nog een stap verder door zich vrijwillig te laten opnemen in een psychiatrische

inrichting; hierdoor duurde het bijna een jaar voor de opsporingsinstanties hem via

Interpol hadden opgespoord en na uitlevering konden aanhouden.

3.3 Verhoor, aanhouding en voorlopige hechtenis

Het verhoren van getuigen en verdachten is in grote fraudezaken een opsporings-

middel dat, in tegenstelling tot onderzoeken in commune strafzaken, meestal pas in

een laat stadium wordt aangewend. Hieraan liggen verschillende redenen ten grond-

slag. Om te beginnen neemt het nut van verhoren toe naarmate men beter in de

complexe materie is ingevoerd. Het opsporingsteam komt pas aan verhoren toe, als

op basis van het papieren onderzoek, het `uitluisteren' van getapte telefoongesprek-

ken, het raadplegen van externe deskundigen enz., inzicht is verkregen in de wijze

van frauderen en de rol die verschillende verdachten daarin gespeeld hebben. Een

tweede reden om niet te snel tot het verhoren (en aanhouden) van verdachten over

te gaan, is van proces-economische aard. Op grond van artikel 6 van het Europees

verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) moet iedereen die

verdacht wordt van een strafbaar feit, berecht worden binnen een redelijke termijn.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad19 valt af te leiden dat de redelijke termijn gaat

lopen vanaf het moment dat het OM een handeling heeft verricht waaruit in redelijk-

heid een ernstig vermoeden dat vervolgd gaat worden, voortvloeit. Het verhoor en

de aanhouding van de verdachte moeten zonder meer als daden van vervolging

worden opgevat. Als vuistregel wordt een termijn van twee jaar gehanteerd tussen de

eerste daad van vervolging en de berechting in eerste aanleg. 23 Deze termijn is ech-

ter redelijk flexibel en afhankelijk van een aantal factoren, waarop in paragraaf 3.5

zal worden ingegaan. Wanneer een strafzaak niet binnen een redelijke termijn op

zitting gebracht wordt, kan het OM niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vervol-

ging of - een latere variant - kan dit gevolgen hebben voor de strafmaat.

Een nog grotere druk op het onderzoek legt de maximale termijn waaraan voorlopige

hechtenis gebonden is. Vanaf het moment dat de verdachte in bewaring wordt

gesteld, heeft de ovj nog ten hoogste 102 dagen om het onderzoek af te ronden en de

zaak op zitting te brengen. Indien de laatste termijn van dertig dagen van gevangen-

houding of gevangenneming afloopt voordat de terechtzitting is aangevangen, zal de

verdachte ingevolge art. 570, lid 1d WvSv. in vrijheid moeten worden gesteld.21 De ovj

19 HR 9 oktober 1984, NJ 1985, 273

20 HR 23 september 1980, NJ 1981, 116

21 Als de verdachte tussentijds een bezwaarschrift tegen de dagvaarding of kennisgeving van verdere

vervolging indient, blijft de detentie overigens voortduren. De termijn van het laatste bevel loopt dan

namelijk krachtens art. 68, lid 2 WvSv. niet af.
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doet er verstandig aan pas tot het vorderen van (een vorm) van voorlopige hechtenis

over te gaan op het moment dat hij er zeker van is dat hij de zaak in betrekkelijk

korte tijd ter terechtzitting aan kan brengen.

Van het totale aantal verdachten heeft 17% voorlopige hechtenis ondergaan. Afgezet

tegen het aantal verdachten dat uiteindelijk is gedagvaard (338), ligt dit percentage

op ruim het dubbele (36%). Iets meer dan de helft van de hoofdverdachten (55%)

blijkt in voorlopige hechtenis gehouden te zijn. Daaraan moet worden toegevoegd

dat het voorarrest zich veelal niet over een lange periode heeft uitgestrekt: slechts

een kwart van de in voorarrest gehouden hoofdverdachten heeft 102 dagen of langer

in een huis van bewaring doorgebracht. Een vergelijking tussen de selectiejaren laat

overigens zien dat de duur van de voorlopige hechtenis in 1990 significant korter is

dan die in 1987. Dit gegeven wijst erop dat de mogelijkheden om de hoofdverdach-

ten in grote fraudezaken in voorlopige hechtenis te nemen en te houden, aanzienlijk

zijn afgenomen. Niet uitgesloten moet worden dat de capaciteitsproblematiek

binnen het gevangeniswezen hier mede debet aan is.

Slechts in een kwart van de zaken waarin de verdachten een of meer vormen van

voorlopige hechtenis hebben ondergaan, is de zaak binnen een termijn van 102

dagen op zitting aangebracht. Zoals nader uiteengezet zal worden in hoofdstuk 4,

blijkt een tweetal factoren in dit verband van cruciale invloed op het tijdsverloop:

het gaat daarbij enerzijds om de moeilijkheid voldoende zittingsruimte te reserveren

en anderzijds om de bezwaarschriftprocedures die door de verdachten worden

gestart tegen de kennisgeving van verdere vervolging of tegen de dagvaarding.

3.4 Proces-verbaal

Verschillende leden van het OM gaven tijdens de met hen gevoerde gesprekken te

kennen dat de opbouw van het dossier een belangrijke graadmeter is voor de mate

waarin de ovj gestuurd heeft. Over de opbouw van het pv was een aparte vraag opge-

nomen in de vragenlijst. Van 15 van de 43 fraudegevallen werden de pv's door de

veldwerkers (inclusief de auteurs van dit rapport) beoordeeld als ronduit onover-

zichtelijk. Zes van deze fraudes waren afkomstig uit het selectiejaar 1987, de overige

negen uit 1990. De onoverzichtelijkheid van de bewuste pv's was vooral terug te voe-

ren op het gebrek aan enige systematiek in de opbouw. en het ontbreken van essen-

tiële stukken. Wat het laatste betreft, zij opgemerkt dat in veruit de meeste zaken de

dossiers allesbehalve compleet zijn aangetroffen. Vooral de gvo-mapjes bleken

slechts bij uitzondering aan het dossier te zijn toegevoegd.

Slechts dertien pv's van grote fraudezaken hebben van ons het predikaat overzichte-

lijk en compleet meegekregen. Uit deze pv's, opgebouwd volgens het door Gerding

(1991) voorgestane stramien, viel zonder veel moeite op te maken hoe de fraude was

opgezet, welke opsporingshandelingen waren verricht, wat de rol van en de onder-

linge verhoudingen tussen de verschillende verdachten was geweest, enz.

Het oordeel over de mate van overzichtelijkheid van de pv's is uiteraard niet van

enige subjectiviteit ontbloot. Bovendien hoeft het niet zo te zijn dat de zittende

magistratuur de pv's in dezelfde toestand onder ogen heeft gekregen als het onder-
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zoeksteam. Niettemin geven de omstandigheden waaronder menig dossier werd

aangetroffen, voldoende aanleiding voor de conclusie dat de dossieropbouw in de

meeste grote fraudezaken te wensen overlaat. Deze constatering staat in contrast

met het belang dat ovj's en AG's zeggen te hechten aan de opbouwvan een pv. Zij zijn

ervan overtuigd dat een slecht opgebouwd pv in alle volgende schakels van de straf-

rechtelijke keten tot onnodige problemen leidt. Uitgangspunt is dan ook dat recht-

bank en hof het zoveel mogelijk naar de zin gemaakt moet worden, een beginsel dat

ook terug te vinden is in het rapport 'OM ... om' (Stuurgroep Versterking Openbaar

Ministerie, 1993). Een van de AG's hierover: 'Het is toch te gek dat de rechter uit moet

zoeken hoe zo'n zaak in elkaar zit. Rechters klagen er vaak over dat wij er een puin-

zooi van maken. Maar gelukkig doen ze dat vooral in de wandelgangen, het zou een

beschamende vertoning zijn als dat op de zittingen ter sprake komt.'22

Tijdens de gesprekken met de fraude-ovj's werd een aantal kwaliteitseisen te berde

gebracht waaraan een pv zou moeten voldoen, maar het is opvallend dat ten minste

een derde van de door ons aangetroffen pv's op geen enkele wijze aan de genoemde

criteria voldoet. De meeste ovj's waren het er bijvoorbeeld over eens dat er een

romp- of raam-pv zou moeten zijn, waarin een overzicht wordt gegeven van de han-

delingen die in het onderzoek zijn verricht en de belangrijkste bewijsstukken waarop

de tenlastelegging steunt. Het overige bewijsmateriaal zou moeten worden opgeno-

men in bijlagen waarnaar in het romp-pv wordt verwezen. Dit romp-pv is vergelijk-

baar met de memorie van toelichting die de FIOD al sinds lange tijd in haar rappor-

tages hanteert. In de (mede) door de politie opgemaakte pv's werd een dergelijk

romp-pv echter slechts bij hoge uitzondering aangetroffen.

De ovj's zeiden het verder belangrijk te vinden dat de dossiers van een inhouds-

opgave en een index worden voorzien, dat er schutbladen worden gebruikt ter aan-

duiding van relevante passages en dat de bladzijden en dossiers worden doorgenum-

merd. Vooral de opsporingsonderzoeken die verricht waren door multidisciplinaire

teams, ontbeerden meestal een dergelijke systematiek. Voor een deel vloeide dit

voort uit het feit dat de verschillende diensten allemaal hun eigen pv hadden aan-

geleverd, een werkwijze die overigens ook om andere redenen allerminst aan te

bevelen valt. Versnippering van de dossiervorming kan er - getuige een aantal

fraudegevallen uit het onderhavige onderzoek - bijvoorbeeld toe leiden dat in meer,

door verschillende opsporingsdiensten opgemaakte, pv's bijna letterlijk dezelfde

verklaring van één en dezelfde verdachte wordt opgenomen. Dergelijke dossiers

duiden, eufemistisch uitgedrukt, niet bepaald op een hecht samenwerkingsverband

in het opsporingsteam.

22 In één zaak was de strafkamer overigens beduidend minder voorkomend. Ter motivering van de nietig-

verklaring van de dagvaarding overwoog het hof `dat, gelet op de grote hoeveelheid processtukken waarin

weinig lijn valt te ontdekken en waaraan bij voortduring tot op heden toe nieuwe stukken zijn toege-

voegd, die het beeld slechts chaotischer maken, het Hof tijdens het Inmiddels ter terechtzitting in hoger

beroep aangevangen onderzoek tot de bevinding is gekomen, dat in het licht van die processtukken de

omschrijving van het feit sub 1 subsidiair in de tenlastelegging zo weinig concreet is dat een behoorlijk

onderzoek ter terechtzitting op grondslag van deze tenlastelegging verder niet mogelijk is en dat de

dagvaarding ook met betrekking tot dit feit nietig wordt verklaard'.
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Tabel 6: Duur van het opsporingsonderzoek

duur
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aantal

tot 0,5 jaar 11

0,5 - 1 jaar 15

1 - 2 jaar 9

2-3jaar 6

meer dan 3 jaar 2

totaal 43

3.5 Duur van het opsporingsonderzoek

Tabel 6 geeft een overzicht van de duur van het opsporingsonderzoek in de fraude-

gevallen. Onder opsporingsduur wordt verstaan de tijd die is verstreken tussen de

oprichting en de opheffing van het opsporingsteam. In bijna de helft van de fraude-

zaken waren deze data niet in het pv terug te vinden en moest de duur van de op-

sporing worden ingeschat met behulp van de data van de eerste en de laatste opspo-

ringshandeling, dan wel de dagtekening van sluiting van het laatste pv. De duur van

het opsporingsonderzoek kan dus niet op de dag nauwkeurig worden vastgesteld;

tabel 6 geeft daarom een grovere indeling.

In acht fraudezaken passeerde de opsporingsduur de grens van twee jaar. Deze

gevallen zijn grotendeels afkomstig uit 1987. Van de in 1990 geselecteerde fraude-

gevallen duurden alleen Hoge bomen en Goudhandel langer dan twee jaar. Er is

echter geen significant verschil in de gemiddelde opsporingsduur tussen de fraude-

zaken uit de verschillende selectiejaren: voor beide bedraagt deze ongeveer 14

maanden.

De opsporingsonderzoeken van fraudezaken waarin sprake is van organisatiecrimi-

naliteit, wijken qua tijdsduur niet significant af van die inzake de misdaadonderne-

mingen. Wel blijken de inspanningen van de opsporingsteams bij beide verschij-

ningsvormen op fundamenteel verschillende facetten gericht geweest te zijn. In

tegenstelling tot de misdaadondernemingen was het in de als organisatiecriminali-

teit gecategoriseerde gevallen namelijk niet zozeer de hoge moeilijkheidsgraad van

de fraude die de opsporingsdiensten voor problemen stelde, maar veeleer het aan-

tonen van de strafwaardigheid van de gedragingen. De rol van de (hoofd)verdachten

was over het algemeen duidelijk en zij ontkenden de feitelijke gang van zaken als wel

de strafwaardigheid ervan ook niet. Men ziet de aandacht in deze opsporingsonder-

zoeken gaandeweg verschuiven van de (strafbaarheid van de) daad naar de (immora-

liteit van de) dader.

Ter illustratie zij gewezen op twee organisatiefraudes, Belgen truc en Hoge bomen,

waarin het opsporingsonderzoek langer dan twee jaar in beslag nam. Uit het dossier

van Hoge bomen kwam naar voren dat men de benodigde tijd voor een groot deel

besteed had aan het weerleggen van de bewering van de verdachten dat de feiten

niet te eigen bate waren gepleegd. Uit een gesprek met een bij Belgen truc betrokken
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lid van het OM bleek dat men in deze case niet kon aantonen dat de gepleegde

handelingen een strafbaar feit opleverden. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk

wordt nu vast vermeld dat in Hoge bomen de hoofdverdachten vrijgesproken zijn dan

wel schuldig verklaard zonder oplegging van straf; in Belgentrucwerden alle hoofd-

verdachten uiteindelijk vrijgesproken.

De duur van het opsporingsonderzoek is afgezet tegen een aantal variabelen waar-

van vermoed werd dat zij op het tijdsverloop van wezenlijke invloed waren. In de

volgende subparagrafen zullen die factoren worden belicht die uit deze exercitie als

meest belangrijk naar voren zijn gekomen.

3.5.1 Aantal verdachtenlstructuur van frauderende organisatie

De duur van het opsporingsonderzoek blijkt onder meer gerelateerd aan het aantal

personen dat als verdachten is aangemerkt. Zo komen in alle gevallen waarin het

opsporingsonderzoek langer dan twee jaar duurde, meer dan tien verdachten voor.

Het gemiddelde aantal verdachten in deze fraudes (27) is bijna twee keer zo hoog als

het gemiddelde aantal verdachten in de overige fraudezaken (14).

Uit de zaakbeschrijvingen in hoofdstuk 2 kan reeds worden opgemaakt dat de wijze

waarop de frauderende organisatie gestructureerd is, een belangrijkere indicatie

vormt voor de complexiteit van de fraude dan het aantal verdachten dat bij een geval

betrokken is. Ten aanzien van de duur en omvang van het opsporingsonderzoek is

het zinvol een onderscheid te maken tussen lijnconstructies en netwerkconstructies.

Van netwerkconstructies spreken we als zich binnen de overkoepelende organisatie

allerlei suborganisaties ontwikkeld hebben, waarin individuele of groepjes verdach-

ten eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. BTW-carrousels zijn exempla-

risch voor netwerkconstructies. Voor het ontrafelen van een netwerkconstructie is de

inzet van vele - tijdrovende - dwangmiddelen een vereiste. Vooral huiszoekingen,

inbe- slagnemingen en daaropvolgend boekenonderzoek nemen veel tijd in beslag.

Een lijnconstructie wordt gekenmerkt door een klein aantal hoofdverdachten

(meestal één of twee), of een aantal op gelijk niveau opererende medeverdachten; de

wijze waarop gefraudeerd wordt, is, hoewel vernuftig, vaak tamelijk eenduidig. Het

behoeft geen betoog dat het model van de lijnconstructie zich sneller laat doorgron-

den dan dat van de netwerkconstructie. De opsporingsonderzoeken inzake lijncon-

structies duurden, enkele uitzonderingen daargelaten, dan ook aanmerkelijk korter

dan die met betrekking tot de netwerkconstructies.

Lijnconstructies kunnen vooral worden aangetroffen op het gebied van beleggings-

en subsidiefraudes. Hoewel de associatie met organisatiecriminaliteit voor de hand

ligt, dient te worden opgemerkt dat ook verschillende misdaadondernemingen uit

dit onderzoek volgens het stramien van de lijnconstructie waren opgebouwd. De

structuur van deze organisaties kon vanwege de doorzichtige lijnstructuur vaak

binnen betrekkelijk korte tijd worden ontrafeld.

In een aantal gevallen beperkte de ovj het onderzoek naar een fraude die zich aan-

diende als een netwerkconstructie, al in een vroeg stadium tot één 'tentakel' van de

organisatie. In feite vond in deze fraudes op instigatie van het OM een transformatie
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plaats van een netwerk- naar een lijnconstructie. In Mariken bijvoorbeeld heeft de

officier er vanaf het eerste moment voor gekozen om maar één GmbH in het onder-

zoek te betrekken, hoewel er voldoende aanwijzingen waren dat een veel groter

netwerk van bedrijven bij de fraude betrokken was. Het gevolg was wel dat het

opsporingsonderzoek binnen een jaar was afgerond. Op dit sturingsaspect wordt in

hoofdstuk 7 nader ingegaan.

3.5.2 Samenstelling van het opsporingsteam

Een op het eerste gezicht opmerkelijk resultaat is dat de opsporingsonderzoeken die

uitsluitend door BOD's zijn verricht, bijna twee keer zo lang duurden als de opspo-

ringsonderzoeken waaraan alleen politiemensen deelnamen. Omdat niet in alle ge-

vallen duidelijk was in hoeverre een door een BOD uitgevoerd oriënterend onderzoek

in de looptijd is meegenomen, moet deze bevinding met enige terughoudendheid

worden geïnterpreteerd. Niettemin wordt als mogelijke verklaring voor de verschil-

len in tijdsduur door de geïnterviewde ovj's gewezen op de uiteenlopende moeilijk-

heidsgraad van de door de diverse opsporingsdiensten onderzochte fraudes. Volgens

de meesten van hen behoren de zaken die door uitsluitend politieambtenaren wor-

den onderzocht, tot de minder gecompliceerde. Verschillende ovj's gaven zelfs expli-

ciet aan dat zij onder grote fraudezaken vooral FIOD- en ECD-zaken verstonden.

3.5.3 Aantal en soort van opsporingshandelingen

Er bestaat een positief verband tussen het aantal huiszoekingen en de lengte van de

opsporingsonderzoeken. Dat blijkt vooral uit het feit dat in de opsporingsonder-

zoeken die langer dan twee jaar in beslag hebben genomen, gemiddeld dertien huis-

zoekingen zijn verricht, tegen negen in de overige fraudegevallen. Ter verklaring

voor de gevonden relatie zij nogmaals gerefereerd aan het in paragraaf 3.5.2 aange-

brachte onderscheid tussen lijn- en netwerkconstructies. Bij de complexe netwerk-

constructies zijn vaak talrijke bedrijven betrokken die, voor zover ze niet voortijdig

zijn geliquideerd, allemaal in aanmerking komen voor een huiszoeking.

Ook rechtshulpverzoeken zijn van invloed op de duur van het opsporingsonderzoek:

van de acht zaken waarvan het opsporingsonderzoek meer dan twee jaar in beslag

nam, is alleen in Hoge bomen het indienen van een rechtshulpverzoek achterwege

gebleven. De gemiddelde afhandelingsduur van de fraudezaken waarin rechtshulp-

verzoeken aan de orde waren, bedraagt ruim vijf jaar en acht maanden23, voorde

gevallen waarin geen rechtshulpverzoeken werden ingediend, is dat krap vijf jaar.

Gemiddeld verstreek er ruim een half jaar tussen de indiening van een rechtshulp-

verzoek en de honorering ervan.24 In zeven van de acht fraudezaken waarvan de

23 Uiteindelijk zal het verschil in afhandelingsduur tussen de onderscheiden categorieën nog groter zijn,

omdat voor de fraudezaken die nog lopen, de tijd tot de afsluiting van de dataverzameling is genomen.

24 Wanneer in een zaak meer rechtshulpverzoeken werden ingediend, werd het tijdsverloop tussen de

indiening van het eerste en dé honorering van het laatste rechtshulpverzoek berekend.
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totale afhandelingsduur meer dan zeven jaar bedroeg, werden een of meer rechts-

hulpverzoeken ingediend. Bovendien werden in alle zaken die nu nog lopen en

inmiddels al een looptijd hebben van vijf à zes jaar, rechtshulpverzoeken ingediend.

3.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het opsporingsonderzoek in grote fraudezaken onder de loep

genomen. Daarbij is in de eerste plaats duidelijk geworden dat het OM in menige

fraudezaak pas in een laat stadium bij het onderzoek betrokken is. Vooral in de

fraude-onderzoeken waarin de FIOD participeerde, werd de ovj betrekkelijk laat

ingeschakeld. Waarschijnlijk is het laatste terug te voeren op het feit dat de FIOD

voor het toepassen van bepaalde dwangmiddelen minder op het OM is aangewezen

dan de reguliere politie.

De meeste opsporingsteams waren multidisciplinair van samenstelling. Wel is een

verschuiving waarneembaar in de richting van opsporingsonderzoeken die uit-

sluitend door BOD's worden verricht.

Gvo's in grote fraudezaken worden vooral ingesteld met het oog op toepassing van

het dwangmiddel huiszoeking. Het aantal huiszoekingen blijkt ruim vijfmaal zo hoog

als in doorsneestrafzaken wordt toegepast. Ook de telefoontap blijkt een niet-

ongebruikelijk dwangmiddel in fraude-onderzoeken, getuige het feit dat in bijna de

helft van de fraudegevallen telefoongesprekken zijn afgeluisterd.

Internationale rechtshulpverzoeken zijn in 26 van de 43 fraudegevallen ingediend.

Daarbij dient te worden aangetekend dat een sterke daling waarneembaar is in het

selectiejaar 1990. Mede op basis van de gesprekken met de fraude-ovj's - zie hierover

meer in hoofdstuk 7 - kan worden geconcludeerd dat voorafgaande aan een inter-

nationaal rechtshulpverzoek steeds vaker een kosten-batenanalyse plaatsvindt.

Bedoelde kosten schuilen vooral in de bewerkelijkheid van de te volgen procedure

en de tijd die met rechtshulpverzoeken gemoeid is.

Ruim een op de drie verdachten bij wie de strafzaak heeft geleid tot een behandeling

ter terechtzitting, heeft een vorm van voorlopige hechtenis ondergaan. Van de

hoofdverdachten is 55% kortere of langere tijd in bewaring en/of gevangen gehou-

den. De gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis in de strafzaken jegens de

hoofdverdachten uit het selectiejaar 1990 is aanmerkelijk korter dan in de zaken uit

1987.

De dossierstudie bevestigt slechts ten dele het beeld dat fraude-onderzoeken per

definitie langdurig van aard zijn. Weliswaar passeerde in acht fraudegevallen de

opsporingsduur de grens van twee jaar, maar daar staat tegenover dat een kwart van

de onderzoeken binnen een half jaar was afgerond en meer dan de helft binnen een

jaar. Van invloed op de duur van het opsporingsonderzoek is het aantal verdachten,

de samenstelling van het opsporingsteam, het aantal huiszoekingen en het indienen

van internationale rechtshulpverzoeken (in het bijzonder wanneer deze gericht zijn

aan verschillende landen). Cruciaal voor de omvang en duur van het opsporings-

onderzoek blijkt de vraag of de fraude bestempeld kan worden als een netwerk- of

als een lijnconstructie. Opsporingsonderzoeken naar frauderende organisaties die
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zijn opgebouwd volgens het laatste stramien, duren in het merendeel van de geval-

len beduidend korter. Overigens kan de ovj door gerichte sturing netwerkconstruc-

ties als het ware `doorknippen' en de organisatie van de onderzochte fraudeurs op

die manier transformeren tot een lijnconstructie. In de dossiers zijn echter maar

sporadisch aanwijzingen gevonden dat een fraude-ovj van die mogelijkheden

gebruik heeft gemaakt.

Hoewel op basis van een dossieronderzoek geen algemene conclusies omtrent de

mate van sturing door het OM te trekken zijn, is het beeld dat uit een aantal relevan-

te sturingsaspecten opdoemt, allesbehalve bemoedigend. Convenanten waarin

afspraken zijn neergelegd omtrent de maximale duur en omvang van het onderzoek,

zijn bijvoorbeeld nauwelijks aangetroffen. De meeste onderzoeken blijken daaren-

boven gaandeweg aanzienlijk te zijn uitgebreid; een onderzoek dat uiteenviel in 47

deelprojecten, spande daarbij de kroon.

Volgens de geïnterviewde ovj's is de wijze waarop het dossier van een zaak is

opgebouwd, een belangrijke graadmeter voor de mate waarin het OM heeft kunnen

sturen. Dit aspect blijkt in de meeste grote fraudezaken onvoldoende uit de verf te

komen. Een gebrek aan systematiek in de opbouw en het ontbreken van essentiële

stukken verminderden de toegankelijkheid en doorzichtigheid van menig pv aan-

zienlijk. Slechts in een kwart van de fraudegevallen wekte het pv een overzichtelijke

en complete indruk.
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Afdoening door het OM en de

arrondissementsrechtbank

Na inschrijving van een verdachte in het parketregister is het aan de ovj om een

beslissing te nemen over de afdoening. De ovj kan daarbij de zaak zelf afdoen door

middel van een sepot of een transactie, of overgaan tot het dagvaarden van de ver-

dachte. In dit hoofdstuk staat de afdoening op arrondissementsniveau centraal. Na

een algemeen overzicht in paragraaf 4.1 van de verschillende afdoeningsmodalitei-

ten, wordt in paragraaf 4.2 eerst gekeken naar de zaken die zijn afgedaan door het

OM. Uit het oogpunt van het zekerheidscriterium is het van belang te achterhalen in

welke mate verdachten verschoond zijn gebleven van een rechterlijke uitspraak. In

paragraaf 4.3 wordt aandacht besteed aan de zaken die door de rechtbank zijn afge-

daan. In paragraaf 4.4 staat het snelheidscriterium centraal: het tijdsverloop tot en

met de einduitspraak van de rechtbank wordt belicht.

4.1 Wijze van afdoening in het algemeen

Figuur 3 geeft een overzicht van de wijze van afdoening van de zaken van alle 695

verdachten. De ovj heeft in ongeveer de helft van de gevallen de zaak zelf afgedaan

en in de andere helft is een dagvaarding uitgebracht. Een vergelijking tussen 1987 en

.1990 laaeen aanzienlijke vermindering zien van het percentage technische sepots.

Het percentage beleidssepots is daarentegen toegenomen. Voor de andere afdoe-

ningsvormen geven de jaren 1987 en 1990 een stabiel beeld.

Vrijwel alle 96 als hoofdverdachten aangemerkte personen zijn gedagvaard. Zes

hoofdverdachten, van wie vijf afkomstig uit het selectiejaar 1987, werden door mid-

del van een sepot buiten vervolging gesteld. Ten aanzien van drie van hen gebeurde

dit vanuit de overtuiging dat het wettige en overtuigende bewijs voor de door hen

gepleegde strafbare feiten niet te leveren was. Twee anderen kregen een beleids-

sepot, omdat hun aandeel in het strafbare feit beduidend geringer was dan aanvan-

kelijk werd aangenomen. De laatste buiten vervolging gestelde hoofdverdachte

profiteerde van de omstandigheid dat zijn dossier onvindbaar was.25

De strafzaken tegen de rechtspersonen zijn in de meeste gevallen afgedaan met een

sepot; slechts 4 van de 45 rechtspersonen zijn gedagvaard. Om een beeld te krijgen

van de wijze van afdoening van de 43 grote fraudezaken is in tabel 7 een onderverde-

ling gemaakt naar het percentage vervolgde verdachten per fraudegeval. Uit de tabel

komen acht grote fraudezaken naar voren, waarin meer dan 75% van de oorspronke-

25 In deze zaak deed de raadsman drie keer een schriftelijk verzoek ex art. 36 wvsv. (beëindiging zaak). Daar-

na volgde een raadkamerprocedure, waarin de verdachte niet-ontvankelijk verklaard werd in zijn verzoek.

Twee jaar na de kennisgeving van verdere vervolging volgde echter alsnog een technisch sepot.
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Figuur 3: Afdoeningsmodalitelten, alle verdachten
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Tabel 7: Percentage vervolgde verdachten in de 43 grote fraudezaken

vervolgd 1987 1990 totaal

25% van de verdachten 5 3 8

25-50% van de verdachten 5 5 10

50-75% van de verdachten 10 8 18

75-100% van de verdachten 2 5 7

Tabel 8: Gronden beleidssepots, In %

grond

ander ingrijpen prevaleert

gering feit

gering aandeel in feit

geringe strafwaardigheid feit

oud feit

recente bestraffing

door feit of gevolgen getroffen

gezondheidstoestand

dienstverlening

corporatie wordt vervolgd

leidinggever wordt vervolgd

civiel en administratief recht

1987 1990 totaal

17 59 39

21 12 16

18 10 13
- 4 2

11 7 10

1 - 1

4 2 3

1 - 1

3 - 1

1 - 1
16 6 10

7 - 3
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lijk als verdachten aangemerkte personen niet is gedagvaard. In deze gevallen werd

het gros van de verdachten door middel van een sepot buiten vervolging gesteld. De

oorzaak hiervan moet vooral gezocht worden in het feit dat alle mogelijkerwijs bij de

fraude betrokken personen door het opsporingsteam als verdachten waren aan-

gemerkt en verhoord. Het gevolg was dat ten aanzien van al deze verdachten ook een

formele beslissing genomen moest worden. In twee fraudezaken bleef het laatste

overigens achterwege: de verdachten uit deze gevallen werden wel ingeschreven in

het parketregister, maar ten aanzien van de meesten van hen werd nooit een formele

beslissing genomen. De afdoening van deze verdachten was derhalve onbekend.

4.2 Afdoening door het OM

4.2.1 Sepots

Sepots worden in het algemeen onderverdeeld in technische en beleidssepots. Van

een technisch sepot is sprake indien de ovj besluit om van vervolging af te zien,

omdat hij de kans op een veroordeling gering acht, gelet op de resultaten van het

opsporingsonderzoek en/of.het gvo. Een persoon kan ten onrechte als verdachte zijn

aangemeld of het wettige bewijs voor het gepleegde feit kan ontbreken. Ook kan het

gaan om een niet-strafbaar feit of om een niet-strafbare dader. Ten slotte kan het OM

niet-ontvankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het feit verjaard is of omdat de verdachte

is overleden. Een sepot wordt als beleidssepot aangemerkt indien het OM, op gron-

den aan het algemene belang ontleend (artt. 167 en 242 WvSv ), afziet van (verdere)

vervolging van een verdachte tegen wie een strafzaak is ingeschreven.

Figuur 3 laat ten aanzien van beide sepotvormen een tegengestelde ontwikkeling

zien: vertonen de technische sepots een dalende tendens, het percentage beleids-

sepots is in de loop der tijd juist gestegen. Om de toename van het percentage

beleidssepots te kunnen duiden, is meer inzicht in de gronden waarop deze sepots

gebaseerd zijn, noodzakelijk. Tabel 8 verschaft een dergelijk inzicht. De tabel maakt

duidelijk dat de toename van het percentage beleidssepots vooral moet worden toe-

geschreven aan het frequenter gebruik van de sepotgrond 'ander ingrijpen preva-

leert'. Dit gegeven, in samenhang met het in hoofdstuk 2 vermelde feit dat in het

1990 beduidend minder personen als verdachten zijn aangemerkt, duidt erop dat

binnen het OM steeds meer de noodzaak wordt ingezien van 'het scheiden van het

kaf van het koren'. Ook uit de gesprekken met de fraude-ovj's - zie hierover meer in

hoofdstuk 7 - komt naar voren dat de strafrechtelijke vervolging zoveel mogelijk

wordt gericht op de hoofdverdachten, terwijl de afdoening van medeverdachten met

een relatief klein aandeel in de fraude aan bijvoorbeeld de fiscus, de GSD of de be-

drijfsverenigingen wordt overgelaten. Over de mate waarin de betreffende instanties

vervolgens invorderbare claims op de medeverdachten kunnen /willen leggen, is bij

gebrek aan gegevens in het kader van dit onderzoek geen inzicht te verschaffen.

Een goede illustratie van de hierboven uiteengezette strategie vormen de zaken

Belgen truc, Diamant en Negende zondeval. In al deze drie gevallen uit de categorie

beleggingsfraude besloot het OM de medeverdachten via de fiscale weg aan te
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pakken en de strafrechtelijke vervolging te staken.

In contrast met de afdoening in bovengenoemde beleggingsfraudes staat de aanpak

van het OM in vier, qua omvang en samenstelling van het verdachtenbestand, verge-

lijkbare grote premiefraudes c.q. koppelbaaszaken. In deze zaken werden de mede-

verdachten (hoofdzakelijk zwartwerkers) wel allemaal strafrechtelijk vervolgd. Hoe-

wel het geringe aantal zaken waarop deze bevindingen zijn gebaseerd, tot de nodige

terughoudendheid noopt, lijken ovj's in zaken waaraan het etiket organisatiecrimi-

naliteit kan worden bevestigd, eerder geneigd tot een niet-strafrechtelijke afdoening

voor de medeverdachten dan in zaken met bovenal criminele connotaties. Deze con-

clusie is op zich zelf nauwelijks verrassend. Verdachten uit de categorie organisatie-

criminaliteit beschikken over het algemeen over meer vermogen dan stromannen

van misdaadondernemers, zodat het gemakkelijker is hen via de fiscale en/of civiel-

rechtelijke weg van hun (wederrechtelijk) verkregen voordeel te ontdoen.

Veel van de in de dossierstudie aangetroffen sepotbeslissingen bleken overigens pas

op een laat moment genomen. Tussen het eerste verhoor van de verdachte en het

moment van de sepotbeslissing verstreek in diverse gevallen meer dan twee jaar. De

verdachten werden op die manier wel erg lang in onzekerheid gehouden over de

afdoening van hun zaak. Aan een late sepotbeslissing kunnen verschillende redenen

ten grondslag liggen. De eerste is een gebrekkige administratie, waardoor sepotrijpe

zaken nodeloos lang op de plank blijven liggen. In de 43 grote fraudezaken uit dit

onderzoek stak dit euvel regelmatig de kop op. Ook is het mogelijk dat het verloop

van de strafzaken tegen de gedagvaarde verdachten de ovj uiteindelijk doet besluiten

de strafzaken tegen de minder belangrijke verdachten niet verder door te voeren. Uit

het oogpunt van rechtsgelijkheid is het immers niet wenselijk dat de medeverdach-

ten een straf opgelegd krijgen, terwijl de rechter in de strafzaken van de hoofdver-

dachten uiteindelijk besluit tot vrijspraak of niet-ontvankelijkheid. Dat deze ziens-
wijze mee kan spelen in de besluitvorming van de ovj, kan worden afgeleid uit een

brief die de ovj schreef aan een aantal medeverdachten uit de Negende zondeval. In

deze brief motiveert hij zijn sepotbesluit met de overweging `dat u door een verdere

vervolging - in vergelijking tot andere betrokkenen - onevenredig zwaar in uw

belangen zou worden geschaad'. Ten slotte is het denkbaar - hiervoor zijn zelfs de

meeste aanwijzingen gevonden - dat de ovj pas in een laat stadium heeft besloten

wat hij ten laste wilde leggen en wie hij wilde dagvaarden. Vooral in de fraudegeval-

len die als organisatiecriminaliteit zijn, aangemerkt is van een dergelijke lange aan-

loop sprake geweest. Niet alleen omwille van het scheppen van duidelijkheid ten

behoeve van de verdachten, ook uit het oogpunt van een efficiënte opsporing en ver-

volging verdient een dergelijke gang van zaken geen navolging. Zo bleek uit - onder

meer - Belgentruc dat er relatief veel opsporingsinspanning besteed was aan het

blootleggen van strafbare feiten die uiteindelijk niet ten laste zijn gelegd.

4.2.2 Transacties

Een ovj kan een strafzaak ook zelf afdoen door middel van een transactie. Met de in

1983 ingevoerde mogelijkheid om transacties af te sluiten in misdrijfzaken, heeft het
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OM er een afdoeningsvorm bij gekregen die het voordeel heeft dat er snel kan wor-

den gereageerd op normoverschrijdend gedrag. Uit figuur 3 valt echter af te leiden

dat in de 43 geselecteerde fraudezaken slechts mondjesmaat van deze mogelijkheid

gebruik is gemaakt: het OM heeft de zaken van 23 personen (3%) door middel van

een transactie afgedaan. Hieraan dient te worden toegevoegd dat in meer dan de

helft van de afgesloten transacties het door de verdachten te betalen bedrag bene-

den f 1000 is gebleven. Transactiebedragen van f 10.000 of meer werden slechts

driemaal aangetroffen.

Uit gegevens van het CBS (1989) kan worden opgemaakt dat 20% van de vervolgbare

strafzaken in 1988 werd afgedaan met een transactie. Volgens het beleidsplan Straf-

recht met beleid moet dit aandeel ten minste een derde bedragen. In het beleidsplan

wordt erop gewezen dat een persoonlijke benadering door middel van transacties

een goed instrument is om zowel gedragsbeïnvloeding als betalingsbereidheid tot

stand te brengen. In vergelijking met het gemiddelde aantal transacties over alle

strafzaken en het aandeel dat in het beleidsplan wordt nagestreefd, is het aantal

transacties in de grote fraudezaken uit dit onderzoek bijzonder laag. Ter verklaring

kunnen twee (tegenstrijdige) factoren worden aangehaald.

In de eerste plaats dient niet uitgesloten te worden dat op grond van de op 17 juni

1987 uitgevaardigde richtlijn `hoge transacties' (Stcrt. 1987, 117) - of op overeen-

komstige gronden voor de periode waarin deze richtlijn nog niet geldig was - zeer

terughoudend gebruik gemaakt is van de transactie als afdoeningsvorm. In bedoelde

richtlijn wordt benadrukt dat er een afweging plaats moet vinden tussen het belang

voor de gemeenschap bij openbare behandeling van een strafzaak en het privé-

belang van de verdachte bij een zo geruisloos mogelijke afwikkeling. Vooral in zaken

waarin de rechtsorde ernstig geschokt is zou niet al te snel tot het aanbieden van een

transactie moeten worden overgegaan. In de richtlijn worden fraude en ook milieu-

verontreiniging expliciet genoemd als delicten die veel publieke onrust veroorzaken.

De tweede mogelijkheid, reeds aangestipt in paragraaf 2.3, is dat het geringe aantal

transacties een artefact is van de selectiewijze die in dit onderzoek is gehanteerd.

Wanneer het OM alle verdachten in een grote fraudezaak een transactie heeft aange-

boden, zijn daarvan immers geen sporen terug te vinden bij het parket PG. De ge-

sprekken met de fraude-ovj's bieden vooral ondersteuning voor de laatste veronder-

stelling. Vooral in gevallen die onder de noemer organisatiecriminaliteit te brengen

zijn, zei een aantal ovj's eerder tot transigeren geneigd te zijn. De ratio hierachter is

dat men wil voorkomen dat de arbeidspositie van werknemers van in beginsel bona-

fide bedrijven als gevolg van een strafrechtelijke vervolging op het spel komt te staan.

4.3 Afdoening door de rechtbank

4.3.1 Dagvaardingen en bezwaarschriften

Van de 695 verdachten is bijna de helft (338) gedagvaard. Figuur 3 illustreert dat zich

op dit punt nauwelijks verschillen tussen de selectiejaren voordoen.
In 20 van de 43 fraudezaken is door een of meer verdachten een bezwaarschrift-
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procedure gevoerd tegen de kennisgeving van verdere vervolging of tegen de dag-

vaarding. De meeste van deze procedures stammen uit 1987, hetgeen niet verwon-

derlijk is gezien de inwerkingtreding van de Wet van 10 oktober 1988, S474. Bedoelde

wetswijziging strekte ertoe vertraging in de voortgang van het strafproces ten gevol-

ge van de indiening van een bezwaarschrift zo veel mogelijk te voorkomen. Met het

oog daarop is de bepaling in het Wetboek van Strafvordering, inhoudende dat de

indiening van een dergelijk bezwaarschrift de dagvaarding van rechtswege doet

vervallen, geschrapt.

In totaal zijn 40 verdachten - 28 uit 1987, 12 uit 1990 - een bezwaarschriftprocedure

begonnen. Een op de negen gedagvaarde verdachten heeft met andere woorden een

behandeling ter terechtzitting proberen te voorkomen dan wel uit te stellen. In 1990

werd één bezwaarschrift tegen de dagvaarding gegrond geacht. In de grote fraude-

zaken uit 1987 werden drie bezwaarschriften tegen de kennisgeving van verdere

vervolging gegrond geacht en één bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Tot de vijf

personen die door de raadkamer buiten vervolging werden gesteld, behoorde één

hoofdverdachte. Tellen we deze hoofdverdachte op bij de hoofdverdachten wier zaak

geseponeerd (6) dan wel getransigeerd (1) werd26, dan resteren 88 hoofdverdachten

bij wie de strafzitting heeft geleid tot een behandeling ter terechtzitting. In het ver-

volg van dit rapport zullen we zien tot welke resultaten hun berechting in strafrech-

telijke zin geleid heeft.

Het uitreiken van de dagvaarding is aan een aantal regels, omschreven in de artt. 588

lid 1 t/m 5, en 589 WvSv., gebonden. Niet-naleving daarvan leidt krachtens art. 590

lid 1 WvSv. tot nietigheid. In vijf strafzaken heeft de rechter - eenmaal de meervou-

dige strafkamer van de rechtbank en viermaal het gerechtshof - op formele gronden

de dagvaarding nietig verklaard. In één geval raakte de ovj, nadat de verdachte de

nietigheid van de eerste dagvaarding in verband met een onjuiste betekening had

ingeroepen, dusdanig getergd dat hij het op zich nam een nieuwe dagvaarding per-

soonlijk bij de verdachte in kwestie af te leveren.

Het hart van de dagvaarding wordt gevormd door de tenlastelegging. Hierin om-

schrijft het OM de feiten die het wenst te vervolgen. In grote fraudezaken worden

doorgaans meer feiten cumulatief ten laste gelegd. Omdat ten aanzien van deze

feiten uit zekerheidsoverwegingen veelal subsidiaire - en soms nog verdergaande -

varianten worden ingebouwd, beslaan de tenlasteleggingen in grote fraudezaken

vaak vele pagina's tekst.

Artikel 225 WvSr. - valsheid in geschrifte - werd door een van de geïnterviewde ovj's

de `black en decker' van de fraude-officier genoemd. Uit tabel 9 blijkt hoe juist deze

aanduiding is. De helft van de strafbare feiten waarvoor de hoofdverdachten ver-

volgd werden, is onder een of andere vorm van artikel 225 WvSr. (primair) ten laste

26 De acht hoofdverdachten die verschoond zijn gebleven van een openbare behandeling terterechtzitting

zijn gelieerd aan zes verschillende fraudegevallen. In Black meat viel twee hoofdverdachten een beleids-

sepot ten deel, in Sherry was sprake van een technisch sepot en een buitenvervolgingstelling door de

Raadkamer. In de laatste fraudezaak waren beide afdoeningen het rechtstreekse gevolg van het zoekraken

van de dossiers!
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Tabel 9: Primair ten laste gelegde artikelen, in %

artikel 1987 1990 totaal

225 WvSr. 55 46 51
68 AWR 11 10 11

140 WvSr. 11 12 11

overige 23 32 27

gelegd. Aan de delictsomschrijving van artikel 140 WvSr. - het deelnemen aan een

organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft - en art. 68 AWR - het

opzettelijk doen van een onjuiste belastingaangifte - is in 11% van de ten laste geleg-

de feiten gerefereerd. In 1990 zien we dat artikel 225 WvSr. minder vaak ten laste is

gelegd ten gunste van de categorie `overige' artikelen.

Het aantal feiten dat cumulatief ten laste wordt gelegd, kan een indicatie zijn voor de

omvang van het opsporingsonderzoek: aangezien ten aanzien van alle ten laste

gelegde feiten bewijsondersteunend materiaal verzameld moet zijn, duidt een groot

aantal feiten in de tenlastelegging in de regel op een aanzienlijke opsporings-

inspanning.

In zeven strafzaken zijn tien of meer verschillende strafbare feiten in de tenlaste-

legging opgenomen. Gemiddeld bedraagt het aantal ten laste gelegde feiten per

dagvaarding 2,8. Een vergelijking tussen de selectiejaren laat een dalende tendens

zien (van 3,0 strafbare feiten in 1987 naar 2,6 in 1990): de zoveelste aanwijzing dat de

opsporing en vervolging in de loop der jaren scherper is afgebakend.

Dagvaardingen met een groot aantal cumulatief ten laste gelegde strafbare feiten

treffen we vooral aan op het niveau van de hoofdverdachten, al zien we ook hier een

verschil tussen de selectiej aren. Zo werden aan 14 van de 44 gedagvaarde hoofd-

verdachten uit de in 1987 geselecteerde fraudegevallen nog meer dan zes feiten ten

laste gelegd. Van de hoofdverdachten uit 1990 was dat nog maar bij 5 van de 44

gedagvaarde hoofdverdachten het geval.

4.3.2 Tenlastelegging versus bewezenverklaring

Van de 336 strafzaken waarin een behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevon-

den, is ongeveer de helft (167) in eerste aanleg onherroepelijk afgedaan.27 Voor het

merendeel betreft het hier de strafzaken tegen het `tweede echelon': de hoofd-

verdachten hebben namelijk ruimschoots van de hen ter beschikking staande

rechtsmiddelen gebruik gemaakt, getuige alleen al het feit dat 84% van hen in hoger

beroep is gegaan. Een tweede indicatie voor het feit dat de onherroepelijke vonnis-

sen in eerste aanleg vooral betrekking hebben op de `meelopers' c.q. medeverdach-

27 Tot de 167 in eerste aanleg in kracht van gewijsde gegane strafvonnissen behoren 6 gevallen waarin

aanvankelijk ingesteld hoger beroep later alsnog werd ingetrokken.
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Tabel 10: Aard van de rechterlijke uitspraak In eerste aanleg

uitspraak

dagvaarding nietig

OM niet-ontvankelijk

OVR

vrijspraak

schuldig zonder straf

schuldig met straf

onbekend

totaal

58

verdachten hoofdverdachten

1 -

4 1

1 -

17 2
4 1

307 84
2 -

336 88

ten, vloeit voort uit het percentage strafzaken dat door de politierechter is afgedaan,

te weten 28%. Zoals bekend, kunnen bij de politierechter alleen zaken van eenvou-

dige aard aanhangig gemaakt worden en is geen zwaardere hoofdstraf toegestaan

dan zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Tabel 10 geeft een overzicht van de aard van de rechterlijke uitspraken in eerste

aanleg. Veruit de meeste verdachten blijken schuldig te zijn verklaard met oplegging

van straf. Dit geldt evenzeer als we ons alleen op de hoofdverdachten richten: twee

personen zijn vrijgesproken van alle feiten die hen ten laste zijn gelegd, terwijl in

slechts één geval28 het OM niet-ontvankelijk is verklaard. De resterende 85 hoofd-

verdachten werden allen schuldig bevonden aan een of meer van de hen ten laste

gelegde feiten, waarbij in één geval de rechtbank heeft afgezien van het opleggen

van straf.

Een schuldigverklaring op zichzelf zegt nog niet zo veel. Zoals we gezien hebben in

paragraaf 4.3.1, worden in grote fraudezaken vaak meer feiten cumulatief en in

verschillende varianten (subsidiair, meer subsidiair, enz.) ten laste gelegd. Het is niet

denkbeeldig dat slechts een beperkt aantal feiten bewezen wordt verklaard en dat de

verdachte van het restant wordt vrijgesproken. Om beter inzicht te verkrijgen in de

mate waarin de hoofdverdachten partieel zijn vrijgesproken, is het gemiddelde

aantal feiten dat hen ten laste is gelegd, afgezet tegen het gemiddelde aantal feiten

dat in eerste aanleg bewezen is verklaard. In tabel. 11 worden de resultaten van deze

exercitie weergegeven. De twee hoofdverdachten die in eerste aanleg op alle punten

werden vrijgesproken, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

Uit de tabel valt op te maken dat aan de (schuldig verklaarde) hoofdverdachten uit

het selectiejaar 1987 gemiddeld bijna één feit meer ten laste gelegd werd dan aan de

hoofdverdachten uit 1990. Het aantal bewezen verklaarde feiten bleef echter verhou-

dingsgewijs gelijk: zowel in 1987 als in 1990 vonden partiële vrijspraken plaats ten

aanzien van ongeveer een op de vijf ten laste gelegde feiten.

Behalve het aantal bewezen verklaarde feiten is ook bekeken of bepaalde (elementen

28 In de bewuste zaak bleek een heropend gvo nimmer gesloten te zijn.
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Tabel 11: Gemiddelde aantal ten laste gelegde en door de rechtbank bewezen verklaarde

feiten, schuldig verklaarde hoofdverdachten

1987 1990

ten laste gelegd 4,7 3,8

bewezen door rechtbank 4,0 3,2

59

totaal

4,2

3,6

van) delictomschrijvingen door de rechtbank aan strengere eisen zijn onderworpen

dan andere. Tegen het licht dat de Slavenburg-zaak belangrijke jurisprudentie heeft

opgeleverd ten aanzien van de reikwijdte van `het feitelijk leiding geven' ex. art 51

WvSr. (Brants, 1988), is het van belang na te gaan of de zittende magistratuur ook

andere delictomschrijvingen met betrekking tot de bewijsvoering scherper heeft

afgebakend. Voor zover dit met het onderhavige onderzoek viel na te gaan, heeft zich

in de 43 bestudeerde fraudezaken te dien aanzien geen wezenlijke verandering voor-

gedaan: de in paragraaf 4.3.1 vermelde `kapstokartikelen' zijn door de rechtbank in

ongeveer dezelfde mate bewezen verklaard. Op mogelijkerwijs relevante jurispru-

dentie van de gerechtshoven en de Hoge Raad in dit opzicht komen we in hoofdstuk

5 terug.

4.3.3 Gevorderde versus opgelegde straf/maatregel

Een belangrijk aandachtspunt in verband met de strengheidseis is de verhouding

tussen de eis van de ovj en de opgelegde straf/maatregel door de rechtbank. In para-

graaf 4.3.2 is al aangegeven dat door de rechtbank minder feiten bewezen werden

verklaard dan door de ovj ten laste werden gelegd. De discrepantie tussen de in-

schatting van het OM en het oordeel van de rechtbank komt in nog sterkere mate tot

uitdrukking in de straftoemeting. Slechts in 19% van de gevallen was de eis gelijk aan

de opgelegde straf. In het merendeel van de strafzaken (61%) viel de eis hoger uit, in

2% lager.29 In het restant van de strafzaken waren eis en straf niet goed met elkaar te

vergelijken. In deze zaken werd door de rechter bijvoorbeeld een deel van de geëiste

gevangenisstraf omgezet in een geldboete.
De rechtbank lijkt in fraudezaken aanmerkelijk vaker dan in doorsneemisdrijfzaken

een lagere straf op te leggen dan gevorderd was: zo blijkt uit het onderzoek van

Slotboom e.a. (1992) dat in de arrondissementen Arnhem, Almelo, Leeuwarden en

Assen in 56% van de onderzochte doorsneemisdrijfzaken een straf werd opgelegd die

identiek was aan de eis.

In welke mate loopt de vordering van het OM en de straftoemeting door de rechtbank

nu uiteen? In tabel 12 is het antwoord te vinden op deze vraag, waarbij dient te wor-

den opgemerkt dat dit overzicht uitsluitend betrekking heeft op de straftoemeting

29 Indien het OM een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of geldboete vorderde en de rechtbank een dergelijke

eis (geheel of gedeeltelijk) tot een voorwaardelijke variant transformeerde, is dit opgevat als ware de

vordering van het OM hoger dan de opgelegde straf.
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Tabel 12: Opgelegde straf/maatregel, als percentage van de eis, eerste aanleg, hoofd-

verdachten

60

straf/maatregel 1987 1990

onvoorwaardelijke gevangenisstraf 63 59
voorwaardelijke gevangenisstraf 67 142
onvoorwaardelijke geldboete 17 60
ontneming ex art. 36e WvSr. 35 14

ten aanzien van de hoofdverdachten die schuldig bevonden zijn. Als de totale gevor-

derde duur op 100 wordt gesteld, blijkt dat minder dan twee derde van de door de

ovj geëiste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door de rechtbank is opgelegd. In de uit

1990 afkomstige strafzaken blijkt een aanzienlijk deel van de gevorderde onvoor-

waardelijke gevangenisstraf te zijn omgezet in een voorwaardelijke variant: door de

rechter werden bijna 1,5 maal zoveel dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf

opgelegd dan door de ovj gevorderd was. In de strafzaken uit 1987 is zelfs dat maar

op beperkte schaal gebeurd, getuige het feit dat de in totaal opgelegde voorwaarde-

lijke gevangenisstraf percentueel achterblijft bij de geëiste hoeveelheid dagen. Uit de

tabel spreekt ook geen hoge bereidheid onder de leden van de rechtbank om vorde-

ringen - overigens ook gering in aantal - ter `afroming' van criminele winsten te

honoreren: ten aanzien van zowel de onvoorwaardelijke geldboete als de maatregel

ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel staan de geëiste en opgeleg-

de geldbedragen nauwelijks in verhouding tot elkaar.

In 72 % van de strafzaken tegen de gedagvaarde hoofdverdachten is de opgelegde

straf lager dan de eis van het OM. Slechts in 14% van de gevallen is de straf gelijk aan

de eis; in de overige gevallen zijn straf en eis onvergelijkbaar.

De discrepantie tussen vordering en strafmaat is deels terug te voeren op de partiële

vrijspraken. Vooral wanneer fundamentele onderdelen van de tenlastelegging niet

bewezen werden verklaard, had dit zijn weerslag op de strafmaat.

Dat ook andere factoren van invloed zijn op de straftoemeting, blijkt uit het feit dat

in een derde van de strafzaken tegen de hoofdverdachten alle ten laste gelegde feiten

bewezen werden verklaard, maar dat desondanks een lagere straf werd opgelegd dan

geëist. Bestudering van de strafmotivering in deze zaken brengt aan het licht dat

vooral het tijdsverloop de strafmaat in negatieve zin heeft beïnvloed. Op dit aspect

wordt hieronder voortgeborduurd.

4.4 Tijdsverloop tot en met uitspraak in eerste aanleg

4.4.1 Sluiting opsporingsonderzoek tot begin eindonderzoek ter terechtzitting

In paragraaf 3.5 is vastgesteld dat de gemiddelde duur van het opsporingsonderzoek

in grote fraudezaken 14 maanden bedraagt. Nemen we echter in plaats van de slui-

ting van het opsporingsonderzoek de eerste (inhoudelijke) behandeling ter terecht-



Afdoening door het OM en de arrondissementsrechtbank 61

zitting als peildatum, dan blijken, gerekend vanaf het begin van de opsporing,

gemiddeld 21 maanden te verstrijken. In 13 grote fraudezaken is de termijn van twee

jaar overschreden voordat het eindonderzoek tegen een of meer verdachten een aan-

vang nam. De zaak Diamant overtreft in dit opzicht alle andere zaken ruimschoots

met een gemiddelde30 duur tussen het begin van de opsporing en de eerste behan-

deling ter terechtzitting van vier jaar.

Wanneer er meer dan twee jaar verstrijkt tussen het eerste signaal dat vervolgd gaat

worden en de behandeling ter terechtzitting, kan het vraagstuk van de redelijke ter-

mijn door de verdediging aan de orde worden gesteld. De ovj staat dan voor de taak

aan te tonen dat de extra benodigde tijd ook daadwerkelijk gebruikt is c.q. nood-

zakelijk was om de ten laste gelegde feiten te bewijzen. De onmogelijkheid om tijdig

zittingsruimte te reserveren als gevolg van de overbelasting van het strafrechtelijke

apparaat, wordt daarbij niet als valide argument beschouwd.31 De rechtbank en het

hof zullen daarentegen de overschrijding van de redelijke termijn niet snel aan-

nemelijk achten wanneer deze goeddeels is toe te schrijven aan vertragingstactieken

van de verdachte en diens raadsman.
Kijken we allereerst naar de handelwijze van de verdachten, dan valt op dat het

indienen van bezwaarschriften tegen de kennisgeving van verdere vervolging of

tegen de dagvaarding voor aanzienlijke vertraging in de procesgang heeft gezorgd.

De tijd die verstreek tussen indiening en afdoening van dergelijke bezwaarschriften,

bedroeg gemiddeld 229 dagen; daarbij zij aangetekend dat de afdoeningsduur van de

bezwaarschriften uit de in 1990 geselecteerde fraudegevallen gemiddeld bijna twee

maanden korter was dan van de bezwaarschriften uit het selectiejaar 1987.

Het OM kan op bovenstaande vorm van vertraging nauwelijks invloed uitoefenen.

Het tijdig concipiëren van de tenlastelegging heeft de staande magistratuur daaren-

tegen volledig in eigen hand. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor het reser-

veren van voldoende zittingsruimte, al is men dienaangaande natuurlijk ook gedeel-

telijk afhankelijk van de verwerkingscapaciteit van de rechtbank. Van niet-geringe

importantie voor de termijn van 'appointeren' is de vraag of de verdachten al dan

niet in voorarrest zitten: aan de behandeling van zaken waarin voorlopige hechtenis

wordt toegepast, wordt namelijk door de rechtbank voorrang verleend. Het feit dat

het merendeel van de in bewaring gestelde hoofdverdachten na betrekkelijk korte

tijd weer uit voorarrest is ontslagen - zie paragraaf 3.3 - heeft het appointeren in de

bestudeerde grote fraudezaken aanzienlijk gecompliceerd.

Bij het reserveren van zittingsruimte staat de ovj voor de keuze de strafzaken van alle

bij de fraude betrokken verdachten voor een gezamenlijke behandeling ter terecht-

zitting te brengen of iedere verdachte aan een afzonderlijke afdoening te onderwer-

pen. Afgaande op de interviews met de fraude-ovj's lijkt zowel de staande als de

zittende magistratuur in meerderheid geporteerd te zijn voor een gelijktijdige be-

handeling van alle strafzaken. Dit kost minder voorbereidingstijd en men krijgt een

30 Aangezien niet alle verdachten uit deze fraudezaak gelijktijdig terecht hebben gestaan, is een gemiddelde

berekend.

31 Zie bijvoorbeeld HR 23 september 1980, NJ 81, 116
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beter zicht op de fraude en de onderlinge verhoudingen tussen de verdachten. Wat

het tijdsaspect aangaat, is aan een gezamenlijke behandeling echter ook een belang-

rijke keerzijde te ontdekken. Wanneer een der verdachten de procesgang namelijk

traineert, heeft dit onmiddellijke gevolgen voor de rechtsgang van alle medever-

dachten. Zo deed zich meermaals de situatie voor dat voor de behandeling van een

fraudegeval een of meer zittingsdagen waren vrijgemaakt, maar deze door een ver-

zoek tot aanhouding c.q. schorsing van de verdediging niet konden worden benut.

Deze gang van zaken leidde in een aantal fraudegevallen uiteindelijk tot een dus-

danige doorlooptijd dat strafvermindering voor alle verdachten het gevolg was.

Indien de ovj op basis van de laatste overweging zou opteren voor een afzonderlijke

behandeling van afgesplitste zaken, kan de opbouw van het pv hem alsnog van een

dergelijke stap weerhouden. In grote fraudezaken worden namelijk vaak dossiers per

zaak aangelegd in plaats van dossiers per verdachte. Het afsplitsen van een strafzaak

wordt daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt.32

4.4.2 Eerste zitting tot rechterlijke uitspraak

Berekend over het gehele (gedagvaarde) verdachtenbestand heeft de procesgang in

eerste aanleg gemiddeld drieëneenhalve maand in beslag genomen. Ten aanzien van

het eindonderzoek ter terechtzitting jegens de hoofdverdachten komt een vrijwel

identiek gemiddelde uit de bus, te weten 110 dagen.

De behandeling in eerste aanleg van de in 1990 geselecteerde strafzaken is aanmer-

kelijk vlotter verlopen dan de behandeling van de strafzaken uit 1987. Het verschil

tussen de gemiddelden uit beide selectiejaren 33 bedraagt 32 dagen, ofwel ruim een

maand.

Bovengenoemde gemiddelden laten een enigszins vertekend beeld zien: in 57%

strafzaken heeft de behandeling ter terechtzitting slechts één dag(deel) in beslag

genomen, waarna twee weken later de rechterlijke uitspraak volgde. De maximale

duur van de behandeling in eerste aanleg bedroeg 1.375 dagen.34 Het maximum

aantal zittingen dat aan één zaak is gewijd bedraagt 35.

In acht grote fraudezaken is meer dan een half jaar verstreken alvorens het vonnis

jegens alle verdachten gewezen was. In deze gevallen werd de behandeling van een

of meer verdachten diverse keren aangehouden. De besproken problematiek inzake

het gezamenlijk aanbrengen van de strafzaken van alle bij de fraude betrokken

verdachten, heeft zich in deze fraudegevallen doen gelden.

Verzoeken om aanhouding en schorsing waren grotendeels afkomstig van de ver-

dediging, die meer tijd nodig zei te hebben om de strafzaak voor te bereiden, dan

32 Dat (delen van) pv's voor het onderzoek niet meer te traceren waren, werd volgens verschillende parket-

secretarissen dan ook vooral veroorzaakt door het, bij ontstentenis van persoonsdossiers, voortdurende

'gesleep met complete zaakdossiers'.

33 Respectievelijk 94 dagen in 1990 en 126 in 1987.

34 Deze zaak was pro forma aangebracht in verband met een nog lopende rogatoire commissie. Vervolgens

werd de behandeling ter terechtzitting nog tweemaal geschorst, omdat de verdachte niet was verschenen.
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wel aandrong op oproeping van bepaalde getuigen of heropening van het gvo. Ook

werd de behandeling verschillende keren aangehouden in verband met ziekte of

vakantie van een verdachte. Een enkele keer bracht de officier een strafzaak pro

forma aan, omdat de uitvoering van een rogatoire commissies op zich liet wachten.

Opvallend is overigens dat verzoeken om schorsing of aanhouding van de strafzaak

slechts zelden door de rechtbank werden afgewezen.

Ter illustratie van het hierboven besprokene wordt deze paragraaf afgesloten met

een korte samenvatting van de rechtsgang in eerste aanleg van een van de bestu-

deerde fraudezaken. Voordat het opsporingsonderzoek in deze fraudezaak van start

ging, was de afspraak gemaakt dat de termijn van een jaar niet mocht worden over-

schreden. Deze doelstelling werd, talloze opsporingshandelingen ten spijt, gehaald,

maar vervolgens duurde het nog twee jaar voordat de zaak op zitting kwam. Ten

aanzien van een van de medeverdachten voltrok zich toen de volgende procesgang.

- 28-11-1986: De rechtbank verklaart de tenlastelegging sub 2 primair en subsi-

diair nietig vanwege onvoldoende specificering van het ten laste gelegde feit. De

raadsman verzoekt om aanhouding, omdat hij de stukken pas een week voor de

eerste zitting ontvangen heeft. De rechtbank honoreert dit verzoek.

- 6-2-1987: De raadsman meldt dat hij overbezet is en niet in staat de zaak over te

dragen aan een kantoorgenoot. Het verzoek om aanhouding wordt gehonoreerd.

- 12-6-1987: De samenstelling van de rechtbank is gewijzigd. Het onderzoek

neemt opnieuw aanvang.

- 26-6-1987: Interlocutoir vonnis: 200 uren dienstverlening.

- 6-11-1987: De reclassering laat weten dat, in verband met de thuissituatie van de

verdachte, dienstverlening geen haalbare kaart is. De zaak wordt weer aange-

bracht op de zitting.
- 18-2-1988: De samenstelling van de rechtbank is wederom gewijzigd. De ovj, niet

ingenomen met het interlocutoire vonnis, verzoekt om aanhouding van de zaak,

zodat de rechtbank in de oude samenstelling kan beslissen. De zaak wordt voor

onbepaalde tijd aangehouden.

- 17-11-1988: Laatste behandeling ter terechtzitting; requisitoir en pleidooi.

- 1-12 -1988: Vonnis van de rechtbank.

Het feit dat de strafzaak van deze medeverdachte twee jaar in beslag heeft genomen,

gevoegd bij de twee jaar die reeds verstreken waren voor de fraudezaak i berhaupt

op zitting kwam, heeft doorgewerkt op de rechtsgang van de overige verdachten

(inclusief hoofdverdachten). Met de behandeling van de appelzaken van deze ver-

dachten is namelijk gewacht tot het vonnis jegens voornoemde verdachte gewezen

was. Dat het hof de geschetste doorlooptijd in de strafmaat heeft verdisconteerd, laat

zich raden.

4.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de wijzen waarop strafzaken jegens

personen die worden verdacht van betrokkenheid bij grote fraudezaken, door het

arrondissementsparket en de rechtbank zijn afgedaan. De helft van de strafzaken
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blijkt door het OM te zijn geseponeerd of getransigeerd; in de andere helft is een

dagvaarding uitgebracht.

In de grote fraudezaken uit het selectiejaar 1987 is vaker gebruik gemaakt van tech-

nische sepots dan in de gevallen uit 1990; bij de beleidssepots is het omgekeerde het

geval. De laatste bevinding vloeit voort uit een frequenter gebruik van de sepotgrond

`ander ingrijpen prevaleert'. Dit gegeven, in samenhang met het feit dat het aantal

als verdachte aangemerkte personen in het selectiejaar 1990 beduidend geringer is,

wijst op een toenemend besef binnen het OM om de strafrechtelijke vervolging voor-

al op de hoofdverdachten af te stemmen en de afdoening van het `tweede echelon'

aan andere instanties over te laten. Vooral in de gevallen die gerubriceerd zijn als

organisatiecriminaliteit, is ten aanzien van de medeverdachten veelal aangestuurd

op een niet-strafrechtelijke - veelal fiscale - afwikkeling. Behalve dat hiermee het

strafrechtelijke bedrijf wordt ontlast, sluit een dergelijke ontwikkeling nauw aan bij

het belang dat momenteel van beleidswege wordt gehecht aan het afromen van
wederrechtelijk verkregen winsten.

Transacties zijn slechts in beperkte mate aangetroffen, maar wellicht hebben we hier

te maken met een artefact van de in dit onderzoek gehanteerde selectiewijze. Uit de

gesprekken met de fraude-ovj's blijkt namelijk een vrij grote bereidheid tot transi-

geren op het gebied van organisatiecriminaliteit, ter bescherming van de arbeids-

positie van de werknemers.

Ongeveer de helft van alle verdachten is gedagvaard. Tegen de dagvaarding of ken-

nisgeving van verdere vervolging is door 12% een bezwaarschriftprocedure gevoerd.

De scherpe afname van het aantal bezwaarschriften in de fraudegevallen uit het

selectiejaar 1990 lijkt een direct gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van 10

oktober 1988, S474, welke misbruik van de bezwaarschriftprocedure beoogt te voor-

komen. Vijf personen, waaronder één hoofdverdachte, zijn door de raadkamer

buiten vervolging gesteld. Ten aanzien van 88 van de 96 hoofdverdachten heeft een

behandeling ter terechtzitting plaatsgevonden.

Van de 336 strafzaken, waarin een behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevon-

den, is ongeveer de helft (167) in eerste aanleg afgedaan. Voor het merendeel betreft

het hier de strafzaken tegen de medeverdachten. Veruit de meeste verdachten blij-

ken schuldig te zijn verklaard. Partiële vrijspraken hebben zich frequent voorgedaan,

op het niveau van de hoofdverdachten bijvoorbeeld in twee derde van de strafzaken.

Twee hoofdverdachten zijn in eerste aanleg ten aanzien van alle hen ten laste geleg-

de feiten vrijgesproken.

Op het gebied van de straftoemeting doen zich aanzienlijke verschillen voor tussen

de vordering van het OM en het vonnis van de rechtbank. Zo is minder dan twee

derde van de door de ovj geëiste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door de rechtbank

opgelegd. In 72% van de strafzaken tegen de-gedagvaarde hoofdverdachten is de

opgelegde straf lager dan de eis van het OM. De discrepantie tussen vordering en

strafmaat is goeddeels terug te voeren op het tijdsverloop.

Tussen de sluiting van het opsporingsonderzoek en het begin van het eindonderzoek

ter terechtzitting blijken gemiddeld zo'n zeven maanden te verstrijken. In dertien

grote fraudezaken was de termijn van twee jaar overschreden voordat het eind-
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onderzoek tegen een of meer verdachten een aanvang nam. Een belangrijke vertra-

gingsfactor blijkt het indienen van bezwaarschriften tegen de dagvaarding of kennis-

geving van verdere vervolging te zijn: gemiddeld neemt dat 229 dagen in beslag. Ook

het reserveren van zittingsruimte blijkt een tijdrovende aangelegenheid. Het feit dat

het merendeel van de verdachten niet of slechts korte tijd in voorlopige hechtenis

gehouden is, met als gevolg dat grote fraudezaken niet de hoogste behandelings-

prioriteit genieten, speelt het OM hier in het bijzonder parten. Ook laat de dossier-

studie zien dat de keuze om de strafzaken van alle verdachten in samenhang te

behandelen, kan leiden tot ernstige vertragingen: wanneer een der verdachten de

procesgang traineert, heeft dit onmiddellijke gevolgen voor de rechtsgang van alle

medeverdachten.
De procesgang in eerste aanleg heeft gemiddeld drieëneenhalve maand in beslag

genomen. De behandeling van de zaken uit het selectiejaar 1990 duurt gemiddeld

een maand korter dan die uit 1987. Genoemde gemiddelden worden voor een

belangrijk deel bepaald door enkele langdurige afhandelingen. In meer dan de helft

van de strafzaken heeft de behandeling ter terechtzitting slechts één dag(deel) in

beslag genomen. In acht grote fraudezaken is meer dan een half jaar verstreken

alvorens het rechterlijke vonnis jegens alle verdachten gewezen was. In deze geval-

len werd de behandeling van de zaak van een of meer verdachten - veelal op verzoek

van de verdediging - diverse keren aangehouden.
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In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat 167 strafvonnissen in eerste aanleg onherroepelijk

geworden zijn. In dit hoofdstuk zal het restant van het strafrechtelijke traject dat de

overige 169 verdachten hebben gevolgd, in kaart worden gebracht. De aandacht gaat

daarbij niet alleen uit naar de afdoening in tweede aanleg, maar ook naar eventueel

cassatieberoep en terugwijzingen c.q. verwijzingen door de Hoge Raad.

De opbouw van het hoofdstuk volgt goeddeels het stramien van het voorgaande, dat

wil zeggen dat zekerheid, strengheid en snelheid weer de kernbegrippen zijn. Nadat

in paragraaf 5.2.1 bekeken is hoe de aard van het vonnis van de rechtbank zich

verhoudt tot de eindbeslissing van het hof / de Hoge Raad, wordt in paragraaf 5.2.2

de straftoemeting van het hof afgezet tegen die van de rechtbank. In paragraaf 5.3

ten slotte staat de doorloopsnelheid weer centraal. Alvorens de afdoening door het

gerechtshof en de Hoge Raad aan de drie kwaliteitscriteria te toetsen, wordt eerst

een korte beschouwing gewijd aan het gebruik van hoger beroep en cassatie in grote

fraudezaken.

5.1 Het gebruik van de rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie

In 175 strafzaken is hoger beroep aangetekend, maar in zes gevallen voortijdig in-

getrokken. Zoals al aangestipt in hoofdstuk 4, hebben vooral de hoofdverdachten

van dit rechtsmiddel gebruik gemaakt: van hen heeft 84% zich niet bij de uitspraak

in eerste aanleg neergelegd. Uit de formulering van de laatste zinsnede kan reeds

worden opgemaakt dat in grote fraudezaken het initiatief tot appelleren veelal bij de

verdachte ligt. In 5% van alle appelzaken vond de behandeling bij het hof plaats op

instigatie van het OM alleen, in 47% stelden beide procespartijen hoger beroep in.

Cassatie is ingesteld door 63 personen, dat wil zeggen dat de rechtsgang van ruim

een zesde deel van de gedagvaarde verdachten (minimaal) tot aan de Hoge Raad

heeft gereikt. Het zal geen verbazing wekken dat op het niveau der hoofdverdachten

het instellen van cassatieberoep verhoudingsgewijs het meeste voorkomt: 28 hoofd-

verdachten, ofwel bijna een derde van de gedagvaarde groep, hebben doorgeproce-

deerd tot aan de Hoge Raad.

Afgaande op het feit dat het OM nooit alleen cassatieberoep heeft aangetekend en

slechts in 3% van de cassatiezaken is 'meegegaan' met het cassatieberoep der ver-

dachten, heeft het OM in de 43 bestudeerde fraudezaken weinig behoefte gevoeld

dan wel aanleiding gezien om jurisprudentie van 's.lands hoogste rechtsorgaan uit te

lokken. In gesprekken met leden van het OM die bij de aanpak van een of meer

fraudegevallen betrokken waren, werd deze veronderstelling bevestigd. Een van hen

gaf de volgende toelichting. 'Cassatie instellen door het OM komt zelden voor. Meest-
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al zit de crux in bewijskwesties of gaat het om de strafmaat, maar daartegen kun je

niet in cassatie. Je kunt je wel afvragen of AG's hun taak op het gebied van de rechts-

ontwikkeling niet enigszins veronachtzamen. Om het hof geen extra werklast te

bezorgen - het arrest moet dan immers weer uitgewerkt worden -, wordt vaak van

cassatieberoep afgezien. Als de rechtsvraag werkelijk van belang is, kun je je volgens

mij niet verschuilen achter dat excuus. Laat staan wanneer de verdachte cassatie

aantekent, dan is dat argument helemaal niet valide meer.'

In acht zaken heeft de Hoge Raad de zaak teruggewezen of verwezen naar een ander

gerechtshof. In vijf gevallen betrof het hier de afdoening van strafzaken van hoofd-

verdachten, waarvan er vier overigens ten tijde van de dataverzameling nog niet

onherroepelijk waren afgedaan.

5.2 Procesgang en uitspraken in tweede aanleg en verder

5.2.1 Vergelijking met de aard van de uitspraken

In tabel 13 is ten aanzien van de verdachten die geappelleerd hebben, het arrest van

het gerechtshof afgezet tegen het vonnis in eerste aanleg. Van de 161 in eerste aanleg

uitgesproken schuldigverklaringen met straf zijn er in tweede aanleg 28 getransfor-

meerd tot een vanuit het oogpunt van de verdachte beduidend gunstigere uitspraak:

in de helft van deze strafzaken is het OM naar het oordeel van het gerechtshof niet in

staat geweest de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen, terwijl zij
negen keer niet-ontvankelijk verklaard is in haar vervolging.

Bekijken we tabel 13 vanuit een ander perspectief, dan valt op dat de strafzaken

waarin in eerste aanleg geen schuldigverklaring is uitgesproken, in het verdere

verloop van de strafrechtelijke procedure geen enkele verandering ondergaan: de

vrijspraken blijven vrijspraken en het beroep van het OM tegen de niet-ontvankelijk-

heidsverklaring in eerste aanleg is evenmin succesvol geweest.

Daar de inspanningen van het OM primair gericht zijn op een veroordeling van de

hoofdverdachten, wordt in tabel 14 uiteengezet waartoe de strafrechtelijke procedu-

res jegens de 74 hoofdverdachten die hoger beroep hebben aangetekend, uiteinde-

lijk hebben geleid. We zien het patroon zoals zich dat reeds ontvouwde in tabel 13,

hier terug: bij het hof blijken beduidend minder hoofdverdachten schuldig verklaard

te zijn dan bij de rechtbank; vijf hoofdverdachten werden van alle ten laste gelegde

feiten vrijgesproken - bij twee van hen was de rechtbank reeds tot een soortgelijke

uitspraak gekomen - in zeven strafzaken werd het OM alsnog niet-ontvankelijk

verklaard en in drie strafzaken werd de dagvaarding nietig verklaard.

Ten aanzien van de nietig verklaarde dagvaardingen dient te worden opgemerkt dat

het OM in twee van de drie gevallen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om
een nieuwe dagvaarding uit te brengen. In de derde zaak is de vormfout die leidde

tot de nietigverklaring, niet hersteld en is deze uitspraak onherroepelijk geworden.

In de zaken waarin een nieuwe dagvaarding werd uitgebracht, was op het moment

dat de dataverzameling werd afgesloten, de onherroepelijke uitspraak nog niet

bekend. Het verloop van de procedure in een van deze zaken is overigens dusdanig
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Tabel 13: Vonnis en arrest naar soort uitspraak, alle verdachten die hebben geappelleerd
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(n=1 69)

arrest vonnis

OM niet-

ontvankelijk

vrijspraak schuldig

zonder straf

schuldig

met straf

totaal

dagvaarding nietig 4 4
OM niet-ontvankelijk 1 9 10

onbevoegdverklaring 1 1

vrijspraak 5 1 14 20

schuldig zonder straf 1 - 1

schuldig met straf - 133 133

totaal 1 5 2 161 169

Tabel 14: Verhouding vonnis-eindbeslissing naar soort uitspraak, hoofdverdachten die

hebben geappelleerd (n=74)

arrest vonnis

OM niet-
ontvankelijk

vrijspraak schuldig

met straf

totaal

dagvaarding nietig 3 3

OM niet-ontvankelijk 1 7 8

vrijspraak 2 3 5

schuldig met straf 58 58

totaal 1 2 71 74

opmerkelijk dat zij niet onvermeld mag blijven: de dagvaarding in deze zaak is tot

twee keer toe door het hof nietig verklaard. In eerste instantie vanwege de onover-

zichtelijkheid van het dossier, later in verband met een onjuiste betekening van een

der processtukken. Mede als gevolg van deze vormfouten heeft de procedure zich

voortgesleept langs de volgende gerechtelijke instanties: rechtbank-hof-rechtbank-

hof-rechtbank-hof-Hoge Raad!
In vijf van de acht gevallen waarin het OM in tweede aanleg niet-ontvankelijk is

verklaard in haar vervolging, is de beslissing van het hof beargumenteerd met een

verwijzing naar de overschrijding van de redelijke termijn. De andere gronden voor

niet-ontvankelijkheid betroffen respectievelijk het overlijden van de verdachte en

het niet op de juiste wijze sluiten van het gvo (tweemaal).
Tabel 15 laat voor de hoofdverdachten zien hoeveel van de ten laste gelegde feiten er

gemiddeld bewezen werden verklaard in hoger beroep. Analoog aan tabel 11 uit het

vorige hoofdstuk zijn ook in deze tabel de niet-schuldig verklaarde verdachten

buiten beschouwing gelaten. In tabel 15 wordt duidelijk dat er een daling is van het

aantal door het hof bewezen verklaarde feiten in de strafzaken die afkomstig zijn uit
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Tabel 15: Gemiddeld aantal ten laste gelegde en door rechtbank en hof bewezen verklaarde

feiten, schuldig verklaarde hoofdverdachten, hoger beroep (n=58)

1987 1990 totaal

ten laste gelegd 4,8 4,3 4,5

bewezen door rb 4,2 3,7 3,9

bewezen door hof 4,0 3,0 3,5

het selectiejaar 1990. In de strafzaken uit 1987 achtte het hof bijna evenveel feiten
bewezen als de rechtbank.

Wat betreft het soort van feiten dat door het hof bewezen werd verklaard, blijken de

rechtbank en het hof nauwelijks van opvatting te verschillen. Het hof achtte de in

hoofdstuk 4 aangeduide `kroonartikelen' (zie tabel 9) in dezelfde mate bewezen als

de rechtbank. De keuze van de ovj voor het artikel waaronder hij de strafbare feiten

ten laste legt, kan derhalve geen verklaring vormen voor de afname van het aantal

bewezen verklaarde feiten bij het hof in 1990.

Over de afdoening van de strafzaken bij de Hoge Raad dient enige terughoudendheid

in acht genomen te worden, gezien het feit dat slechts over 50 van de 63 cassatie-

gevallen gegevens bekend zijn.35 De HR heeft het merendeel (40) van de cassaties

verworpen; in twee zaken werd het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard. In

acht gevallen ten slotte vernietigde 's lands hoogste rechtsorgaan het arrest van het

hof en wees de zaak terug dan wel besloot tot afdoening door een ander gerechtshof.

Zoals eerder is aangegeven in paragraaf 5.1 hadden vijf van deze zaken betrekking op

hoofdverdachten.

De helft van de zaken die zijn teruggewezen dan wel verwezen naar een ander ge-

rechtshof - alle overigens afkomstig uit het selectiejaar 1990 - hadden ten tijde van

de beëindiging van de dataverzameling nog niet tot een onherroepelijke uitspraak

geleid. Ten aanzien van de overige vier verdachten werd in één geval het OM niet-

ontvankelijk verklaard en werden er drie - waaronder één hoofdverdachte - schuldig

verklaard met oplegging van straf.

5.2.2 Verschil in straftoemeting tussen rechtbank en hof

In paragraaf 5.2.1 is duidelijk geworden dat het gerechtshof in grote fraudezaken in

aanzienlijk geringere mate dan de rechtbank toekomt aan de vierde hoofdvraag ex

art. 350 WvSv, inhoudende de straf of maatregel die binnen de door de wet bepaalde

grenzen en mogelijkheden aan de verdachte moet worden opgelegd. Niettemin heeft

het hof zich in 79% van de aan hem voorgelegde strafzaken een oordeel moeten

vormen over de strafmaat. In tabel 16 wordt uiteengezet in hoeverre het oordeel van

35 Over tien vande dertien zaken waarover geen gegevens bekend zijn, moest de HR ten tijde van het beëin-

digen van de dataverzameling nog tot een uitspraak komen. Van de overige drie zaken was weliswaar

bekend dat de HR reeds een arrest gewezen had, maar de strekking daarvan viel niet te achterhalen.
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Tabel 16: Opgelegde straf bij hof In verhouding tot opgelegde straf bij de rechtbank, In %
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straf hof 1987 1990 totaal

hoger dan rechtbank 6 10 7

gelijk aan rechtbank 18 23 20

lager dan rechtbank 65 42 55

onvergelijkbaar met rechtbank 12 25 17

Tabel 17: Opgelegde straf bij de rechtbank en bij het hof, als percentage van de straf van de

rechtbank, hoofdverdachten (n=58)

1987 1990

onvoorwaardelijke gevangenisstraf 65 73

voorwaardelijke gevangenisstraf 24 87

onvoorwaardelijke geldboete 36 39

ontneming ex art. 36e WvSr. 93 91

het hof inzake de straftoemeting afwijkt van dat van de rechtbank.

Tabel 16 maakt duidelijk dat in een vijfde van de strafzaken waarin het hof tot een

schuldigverklaring kwam, de opgelegde straf overeenstemde met die van de recht-

bank. In ruim de helft van de gevallen heeft het hof tot een lagere straf besloten; in

slechts 7% was het omgekeerde het geval. Het restant van de strafzaken leent zich

niet voor een dergelijke vergelijking.

Ten aanzien van de hoofdverdachten die in hoger beroep schuldig bevonden wer-

den, was de door het hof opgelegde straf/maatregel in 60% van de gevallen lager dan

die van de rechtbank. Tabel 17 laat per sanctie zien hoe groot het verschil in straf-

toemeting is tussen rechtbank en hof. De tabel toont aan dat de zwaarte van de straf-

maat over het hele arsenaal van straffen en maatregelen afneemt. De zwaarte van de

opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf neemt bij het hof zelfs met een derde

tot een kwart af. Constateerden we in paragraaf 4.3.3 reeds dat minder dan twee

derde van de door de ovj geëiste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door de rechtbank

was opgelegd, na het arrest van het hof blijkt gemiddeld nog hooguit de helft van de

oorspronkelijke eis te resteren. Van de bij de rechtbank opgelegde onvoorwaardelijke

geldboete blijft in hoger beroep nog ongeveer een derde over.

De mildere straftoemeting ten aanzien van de hoofdverdachten is in ten hoogste

twee derde van de strafzaken in verband te brengen met partiële vrijspraken. In de

zaken waarin het hof dezelfde feiten bewezen verklaard achtte als de rechtbank,

maar desondanks tot een lagere sanctie besloot, was in de meerderheid van de

gevallen het tijdsverloop in de strafmaat verdisconteerd. Dit valt op te maken uit de

motiveringen van het hof: in 75% van de strafzaken waarin het hof een nadere

motivering aandroeg voor de reductie van de in eerste aanleg opgelegde straf, werd

(mede) gerefereerd aan het langdurige verloop van de strafrechtelijke procedure. In

de volgende paragraaf zal dit aspect verder worden uitgediept.
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5.3 Tijdsverloop tussen uitspraak in eerste aanleg en eindbeslissing
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Van de Bunt en Van Duyne (1983) hebben door middel van de metafoor van steeds

nauwer wordende flessehalzen beschreven hoe met elke volgende schakel in de

strafrechtelijke keten de verwerkingscapaciteit van het strafrechtelijke bedrijf

afneemt. Zaken blijven daardoor langer dan gewenst op de plank liggen, met alle

mogelijke schadelijke gevolgen vandien. De passage aan het einde van de vorige

paragraaf omtrent de strafmotivering van het hof heeft al enige indicaties opgeleverd

voor het feit dat de door voornoemde auteurs gehanteerde beeldspraak ook opgeld

doet voor de 43 fraudezaken die in het onderhavige onderzoek bestudeerd zijn. In

deze paragraaf zullen we deze materie aan een nadere beschouwing onderwerpen,

met dien verstande dat het tijdsverloop tussen de verschillende stadia van de straf-

rechtelijke procedure in kaart gebracht wordt.

Allereerst gaat de aandacht uit naar de tijd die verstreken is tussen het wijzen van

het vonnis in eerste aanleg en de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting bij

het hof. Ten aanzien van de hoofdverdachten blijkt deze periode gemiddeld 563

dagen te beslaan. Voor de zaken uit 1990 was deze termijn iets korter dan voor die uit

1987, maar van een significant verschil tussen de selectiejaren is geen sprake.

In zes grote fraudezaken is minder dan een jaar verstreken tussen de afdoening van

alle verdachten in eerste aanleg en de behandeling van hun zaken in hoger beroep.

In de meerderheid van de fraudegevallen besloeg deze periode anderhalf à twee jaar

en in vier gevallen zelfs meer dan twee jaar. Van deze laatste vier fraudezaken zijn er

drie afkomstig uit het selectiejaar 1987.

Ter verklaring van de aanzienlijke periode tussen de behandeling in eerste en in

tweede aanleg moet in het bijzonder gewezen worden op de tijd die het uitwerken

van het vonnis door de griffie van de rechtbank in beslag'heeft genomen. Ten

aanzien van de hoofdverdachten uit 1987 waren hier gemiddeld 283 dagen mee

gemoeid; in 1990 lag dit gemiddelde 40 dagen lager. In zeven grote fraudezaken had

de griffie meer dan een jaar nodig om het vonnis op schrift te stellen en aan het hof

te doen toekomen. De fraudezaak Black meatvormt een uitschieter in dit verband

met een tijdsverloop van ruim 1,5 jaar.

Een tweede factor die van invloed is op het tijdsverloop, is het gebrek aan zittings-

ruimte bij het hof. Hoewel hieromtrent geen harde gegevens voorhanden waren in

de bestudeerde dossiers, mag uit het feit dat vrijwel alle ondervraagde leden van het

OM aan deze `bottleneck' hebben gerefereerd, worden opgemaakt dat de onmogelijk-,

heid om tijdig voldoende zittingsruimte te reserveren de nodige vertraging heeft

opgeleverd.

Afgezet tegen de totale doorlooptijd heeft de behandeling ter terechtzitting in hoger

beroep betrekkelijk weinig tijd gekost; gemiddeld duurde deze 100 dagen. De

behandeling bij het hof duurde in drie grote fraudezaken langer dan een half jaar. In

al deze gevallen werd de vertraging veroorzaakt door verzoeken van de verdediging

tot schorsing dan wel aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting. In de overige

fraudegevallen varieerde de duur van de behandeling bij het hof van 14 dagen (12

gevallen) tot een half jaar.
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Analoog aan het uitwerken van het vonnis in eerste aanleg blijkt het op schrift stel-

len van een arrest van het hof in grote fraudezaken een tijdrovende aangelegenheid:

gemiddeld heeft de griffie 200 dagen nodig gehad om de Hoge Raad van een uit-

geschreven arrest te voorzien. Dit vormt evenwel slechts een gedeelte van de tijd-

spanne tussen de uitspraak in hoger beroep en de uitspraak in cassatie. Bedoelde

periode besloeg namelijk - voor de hoofdverdachten - gemiddeld ruim 23 maanden.

Net als bij het hof - en in mindere mate de rechtbank - lijkt de tekortschietende

verwerkingscapaciteit van 's lands hoogste rechtsorgaan het tijdig reserveren van

voldoende zittingsruimte in omvangrijke zaken ernstig te bemoeilijken.

5.4 Samenvatting

De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, bevestigen niet alleen het ver-

moeden dat in grote fraudezaken veelvuldig geappelleerd wordt en - in iets mindere

mate - cassatieberoep wordt aangetekend Ze tonen daarenboven ondubbelzinnig

aan dat het voor verdachten veelal loont om van deze rechtsmiddelen gebruik te

maken. Het feit dat 17% van de in eerste aanleg uitgesproken veroordelingen uit-

mondt in vrijspraken, niet-ontvankelijkheidsverklaringen, enz., vormt de eerste

onderbouwing van deze conclusie. De aanzienlijke verschillen in straftoemeting

tussen gerechtshof en rechtbank voegen daar een extra dimensie aan toe.

De opmerkelijke discrepantie tussen de vonnissen van de rechtbank en de arresten

van het hof kan niet alleen op het conto van de zittende magistratuur geschreven

worden. Binnen het OM neigt men daar wel eens toe, getuige de klachten van

fraude-ovj's in het proefschrift van Brants en Brants (1991) over de behandeling van

fraudezaken door de gerechtshoven: rechters zouden, aldus de aangehaalde ovj's,

onder omstandigheden in zaken die `zo klaar waren als een klontje' weigeren een

veroordeling uit te spreken en substantiële straffen uit te delen.36 De resultaten van

-het onderhavige onderzoek laten zien dat er voldoende aanleiding voor het OM

bestaat de hand ook in eigen boezem te steken. Tenslotte zijn de te wensen

overlatende strafrechtelijke resultaten in tweede aanleg en verder voor een

belangrijk deel terug te voeren op vormfouten van het OM, en, in het bijzonder, op

de lengte van de doorlooptijd. De nietig verklaarde dagvaardingen zijn bijvoorbeeld

het gevolg geweest van slordigheden c.q. omissies in de opsporingsfase, terwijl de

meeste niet-ontvankelijkheidsverklaringen voortvloeiden uit overschrijding van de

redelijke termijn. Evenzeer heeft het hof zich meermaals genoodzaakt gezien het

tijdsverloop te verdisconteren in de strafmaat.

De snelheid van de strafrechtelijke procedure in tweede aanleg en verder valt slechts

ten dele binnen de directe invloedssfeer van het OM. Door middel van het tijdig

reserveren van zittingsruimte kan de doorlooptijd worden ingekort, zij het dat de

verwerkingscapaciteit van de hoven en de Hoge Raad hier ook een factor van

36 Zoals nader uiteengezet zal worden in hoofdstuk 7, zijn ook de officieren die momenteel fraude in hun

portefeuille hebben, de mening toegedaan dat de gerechtshoven een te grote mildheid in de

straftoemeting aan de dag leggen.



Hoofdstuk 5 74

betekenis is. Het uitwerken van vonnissen en arresten - een onderdeel dat een aan-

zienlijke hoeveelheid tijd in beslag neemt -, is zelfs primair de verantwoordelijkheid

van de zittende magistratuur.

Behalve als gevolg van voornoemde capaciteitsproblemen neemt de doorloopsnel-

heid van grote fraudezaken af door de opstelling van de verdachte of, liever gezegd,

diens advocaat. Verdachten maken niet alleen veelvuldig gebruik van de hen ter

beschikking staande rechtsmiddelen, voor en tijdens de zitting worden vaak zoveel

(procedurele) kwesties te berde gebracht dat vertraging onontkoombaar is. De mate

waarin verzoeken om schorsing of aanhouding van de zitting overigens door de

zittende magistratuur worden gehonoreerd, is zowel in eerste als in tweede aanleg

overigens opvallend hoog.

Al met al blijkt de eerder aangehaalde metafoor van steeds nauwer wordende

flessehalzen uiterst toepasselijk voor het strafrechtelijke verloop van grote fraude-

zaken. Naarmate het aantal schakels in de keten toeneemt, dreigt het systeem

verstopt te raken, met alle kwalijke gevolgen voor de kwaliteit van de rechtshand-

having vandien.

In het hoofdstuk 7 zullen we, ten aanzien van het OM, de belangrijkste voetangels en

klemmen van de (strafrechtelijke) fraudebestrijding onder de loep nemen. Alvorens

tot een dergelijke beschouwing over te gaan, wordt de eindbalans opgemaakt van de

43 zaken die in het dossieronderzoek bestudeerd zijn.
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Snelheid, zekerheid en strengheid van

de strafrechtelijke interventie

In de afgelopen drie hoofdstukken is het verloop van de rechtsgang in grote fraude-

zaken stapsgewijs in kaart gebracht. Het beeld van de door het OM verrichte inspan-

ningen en de in strafrechtelijke zin geboekte resultaten is daardoor enigszins frag-

mentarisch gebleven. In dit hoofdstuk worden de meeste relevante gegevens met

betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting gebundeld in de vorm van een

totaaloverzicht. Daarmee wordt beoogd een antwoord te geven op de vraag waartoe

de inspanningen van het OM nu uiteindelijk hebben geleid. Dit vraagstuk zal op drie

niveaus worden behandeld: alle verdachten, de hoofdverdachten en de 43 fraude-

gevallen.

In paragraaf 1.4 is uiteengezet dat de resultaten van de inspanningen van het OM zijn

afgemeten aan de drie in het beleidsplan Strafrecht met beleid genoemde kwaliteits-

criteria. Overeenkomstig de voorgaande hoofdstukken heeft dit uitgangspunt de

structuur van het hoofdstuk bepaald. Nadat bekeken is in hoeverre de opsporings-

onderzoeken geleid hebben tot een strafrechtelijke vervolging en veroordeling van

de verdachten (het zekerheidscriterium), wordt de strengheid van de (onherroepe-

lijke) uitspraken besproken. Tot slot wordt ten aanzien van de snelheid van de straf-

rechtelijke interventie de balans definitief opgemaakt.

6.1 Zekerheid van de strafrechtelijke interventie

6.1.1 Alle verdachten

In tabel 18 zijn de eindbeslissingen in de 695 strafzaken weergegeven. Te constateren

valt dat aangaande 36 beslissingen geen duidelijkheid verkregen is; de helft van deze

strafzaken had nog niet tot een onherroepelijke uitspraak geleid, over het restant is

nimmer een formele beslissing genomen.

De belangrijkste conclusie die uit tabel 18 te trekken is, is dat 284 verdachten (ofwel

84% van de gedagvaarde groep) schuldig bevonden zijn aan een of meer van de hen

ten laste gelegde feiten; aan vier van hen is ondanks een schuldigverklaring geen

straf opgelegd. Het percentage schuldigverklaringen in grote fraudezaken wijkt

nauwelijks af van het algemeen gemiddelde: blijkens de jaarverslagen van het OM

over de periode 1986-1990 varieerde het percentage schuldigverklaringen in straf-

zaken tussen de 85 en 91.
De meeste zaken die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, resul-

teerden in een vrijspraak of - in iets mindere mate - in een niet-ontvankelijkheids-

verklaring van het OM. Hoewel het percentage niet-ontvankelijkheidsverklaringen op

het totale aantal zaken die tot een strafrechtelijke vervolging hebben geleid (4%),
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Tabel 18: Eindbeslissing, alle verdachten (n=695)

eindbeslissing

beslissing onbekend

technisch sepot

beleidssepot

transactie

buitenvervolgingstelling

nietigheid dagvaarding
niet-ontvankelijkheid OM

ontslag van alle rechtsvervolging,

rechtbank onbevoegd

vrijspraak

schuldig zonder straf

schuldig met straf

totaal
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1987 1990 totaal

19 17 36

94 28 122

82 94 176
13 10 23

4 1 5
- 1 1
9 5 14

1 - 1
- 1 1

19 13 32

1 3 4

160 120 280

402 293 695

niet verontrustend hoog genoemd kan worden, plaatst het gegeven dat dit type

uitspraak goeddeels op de hoofdverdachten betrekking heeft gehad, deze bevinding

in een ander daglicht. In paragraaf 6.1.2. wordt hierop voortgeborduurd.

Hier staan we nog even stil bij een aspect dat nog niet eerder is belicht, namelijk dat

van de schadevergoedingen. Verdachten die ten onrechte in voorlopige hechtenis

hebben gezeten ex art 89 WvSv en die zijn vrijgesproken of wier zaak is geëindigd in

ontslag van alle rechtsvervolging of een niet-ontvankelijkheidsverklaring ex art. 591

WvSv., een verzoek indienen om de geleden schade vergoed te krijgen. Vierendertig

personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, waarbij in de regel zowel

de kosten van de rechtsbijstand in rekening werden gebracht als schadevergoeding

werd geëist voor de geleden materiële en immateriële schade. De hoogte van de

vorderingen bedroeg gemiddeld f 276.915, waarbij moet worden aangetekend dat dit

bedrag in ernstige mate vertekend wordt door enkele exorbitante schadeclaims van

hoofdverdachten (zie daarover meer in paragraaf 6.2.2). De hoogte van de vorderin-

gen liep uiteen van f 2.600 tot f 2.600.000.

Elf vorderingen tot schadevergoeding zijn afgewezen, negen volledig gehonoreerd en

twaalf gedeeltelijk toegewezen; twee schadevergoedingsprocedures waren ten tijde

van de sluiting van de dataverzameling nog niet afgerond. In totaal is voor f 712.500

aan schadevergoeding uitgekeerd. Het hoogste toegekende bedrag was f 264.600.

6.1.2 De hoofdverdachten

Het overzicht van de eindbeslissingen op het niveau der hoofdverdachten, zoals

weergegeven in tabel 19, toont aan dat een kwart van de zaken waarvan de onher-

roepelijke uitspraak bekend is, niet geresulteerd heeft in een schuldigverklaring van

de hoofdverdachten. Afgezien van de transactie en het voortijdig overlijden van een

hoofdverdachte - het laatste leidde tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring van het
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Tabel 19: Eindbeslissing, hoofdverdachten (n=96)

eindbeslissing

beslissing onbekend

technisch sepot

beleidssepot

transactie

buitenvervolgingstelling

nietigheid dagvaarding
niet-ontvankelijkheid OM

vrijspraak

schuldig zonder straf
schuldig met straf

totaal

77

1987 1990 totaal

- 5 5
3 1 4

2 - 2
1 - 1

1 - 1

- 1 1
3 5 8

4 1 5

- 1 1
38 30 68

52 44 96

OM - hebben 22 zaken tot een ander type eindbeslissing geleid dan het OM beoogde.

Hierbij is ook de zaak gerekend waarin weliswaar een schuldigverklaring werd uit-

gesproken, maar waarin de hoofdverdachte geen straf kreeg opgelegd. In acht zaken

slaagde het OM er niet in het wettige en overtuigende bewijs te leveren dat de hoofd-

verdachten zich aan de ten laste gelegde feiten schuldig had gemaakt; in drie van

deze zaken leidde dat al in een vroegtijdig stadium tot een technisch sepot. Twee

beleidssepots waren het gevolg van een inschattingsfout tijdens de opsporingsfase:

het aandeel van de als hoofdverdachten aangemerkte personen bleek aanzienlijk

geringer dan aanvankelijk was verondersteld. In vijf strafzaken bleken vormfouten

een strafrechtelijke veroordeling in de weg te staan: het zoekraken van de dossiers

van de hoofdverdachten leidde tot respectievelijk een buitenvervolgingstelling door

de raadkamer en een technisch sepot; het onjuist betekenen van de dagvaarding en

het verzuim om deze vormfout te herstellen resulteerde in één geval tot nietigheid

van de dagvaarding. Twee van de niet- ontvankelijkheidsverklaringen ten slotte,

waren te wijten aan geconstateerde onregelmatigheden bij het sluiten van het gvo.

De overige zes niet-ontvankelijkheidsverklaringen waren het gevolg van overschrij-

ding van de redelijke termijn.

Dat het tijdsverloop in grote fraudezaken de effectiviteit van de strafrechtelijke

interventie in aanzienlijke mate ondergraaft, blijkt niet alleen uit de hierboven

vermelde gevallen van niet-ontvankelijkheid van het OM, maar komt evenzeer tot

uitdrukking in de straftoemeting in de zaken die wel tot een schuldigverklaring

hebben geleid. Op dit aspect gaan we in paragraaf 6.2.2 nader in.

Analoog aan de opbouw van paragraaf 6.1.1 wordt ter afsluiting van deze paragraaf

kort aandacht besteed aan de schadevergoedingsprocedures. Vijf hoofdverdachten

- allen afkomstig uit het selectiejaar 1987 - zijn een dergelijke procedure gestart,

waarbij slechts in beperkte mate succes geboekt is. Ondanks enkele exorbitante

vorderingen - onder meer van 1,5 en 2,6 miljoen - en het feit dat slechts één schade-

vergoedingseis in zijn geheel is afgewezen, varieerden de toegekende bedragen van

f 200 tot f 72.300.
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6.1.3 De 43 fraudezaken
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De afdoening van de fraudezaken die zijn gekenmerkt als `organisatiecriminaliteit'

blijkt in meer opzichten af te wijken van de wijze waarop de fraudezaken zijn afge-

daan die als `georganiseerde misdaad' zijn gerubriceerd. In hoofdstuk 2 is reeds vast-

gesteld dat er in de jaren 1987 en 1990 maar zeven fraudezaken bij het hof werden

ingeschreven waarin sprake was van organisatiecriminaliteit. In hoofdstuk 4 volgde

de constatering dat in drie van deze fraudezaken meer dan 75% van de verdachten

niet werd gedagvaard, in tegenstelling tot een viertal qua samenstelling van het ver-

dachtenbestand vergelijkbare misdaadondernemingen waarin behalve de hoofd-

verdachten ook een groot aantal medeverdachten strafrechtelijk werd vervolgd. In

hetzelfde hoofdstuk werd bovendien naar voren gebracht dat in de gevallen van

organisatiecriminaliteit vaak een langere aanloop nodig was alvorens tot strafrechte-

lijke vervolging werd besloten.

Aan bovenstaande bevindingen kan hier worden toegevoegd dat drie fraudezaken

zijn aangetroffen waarin geen der hoofdverdachten schuldig werd verklaard en dat

deze alle drie behoren tot de categorie organisatiecriminaliteit. In deze fraudegeval-

len werd het OM niet-ontvankelijk verklaard of werden de hoofdverdachten vrij-

gesproken. Vier van de vijf vrijspraken tegen de hoofdverdachten blijken betrekking

te hebben op de afdoening van strafzaken die tot voornoemde categorie behoren.

6.2 Strengheid van de strafrechtelijke interventie

6.2.1 Alle verdachten

Zoals is aangegeven in paragraaf 6.1.1, werd in 284 strafzaken een schuldigverklaring

uitgesproken. Tabel 20 geeft een overzicht van de zwaarte van de eindbeslissing in

deze zaken. Per selectiejaar is de frequentie waarmee een bepaalde sanctie werd

opgelegd, en de gemiddelde hoogte van de straf/maatregel weergegeven. Omdat in

het merendeel der gevallen sprake was van combinaties van sancties, sommeert het

aantal verdachten tot ver boven de 284.

Gevangenisstraf is de sanctie die verreweg het meest is uitgesproken. Tabel 20 toont

aan dat aan 112 verdachten - dat is een derde van het totaal aantal vervolgde ver-

dachten - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd en aan 179 verdachten

een voorwaardelijke gevangenisstraf. De gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke

gevangenisstraf bedroeg ruim één jaar. De duur van de opgelegde onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf varieerde van twee weken tot vijf jaar. Van de verschillende vermogens-

sancties is de onvoorwaardelijke geldboete het meest frequent opgelegd. De maat-

regel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ex art. 36e WvSr. is

slechts in beperkte mate toegepast. De in de tabel vermelde bedragen met betrek-

king tot de laatst genoemde sanctie zijn wel aanzienlijk hoger dan die ten aanzien

van de geldboete, maar daarbij moet in aanmerking worden genomen dat deze

gemiddelden in niet geringe mate beïnvloed zijn door twee ontnemingsmaatregelen

van respectievelijk 1 en 2,5 miljoen gulden. Zie hierover meer in paragraaf 6.2.2.
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Tabel 20: Strafoplegging schuldig verklaarde verdachten (n=284)

1987 1990 totaal

abs gemidd abs gemidd abs gemidd
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onvoorw. vrijheidsstraf 70 370 dgn 42 432 dgn 112 393 dgn

voorw. vrijheidsstraf 110 89 dgn 69 99 dgn 179 93 dgn

onvoorw. geldboete 57 f 10.515 42 f 13.800 99 f 11.908

voores. geldboete 3 f 1.767 2 f 2.550 5 f 2.080

ontneming 36e WvSr. 9 ƒ300.000 3 f 400.000 12 f 325.000

dienstverlening 11 209 uur 17 121 uur 28 156 uur

Tabel 21: Strafoplegging schuldig verklaarde hoofdverdachten (n=67)'

1987 1990 totaal

abs gemidd abs gemidd abs gemidd

onvoorw. vrijheidsstraf 23 605 dgn 16 525 dgn 39 572 dgn

voor. vrijheidsstraf 15 157 dgn 20 156 dgn 35 156 dgn

onvoorw. geldboete 9 f 21.944 9 f 27.531 18 f 24.738

ontneming 36e WvSr. 1 f 2,5 min 1 f 1 min 2 f 1,75 min

dienstverlening 1 300 uur 1 180 uur 2 240 uur

De schuldigverklaring zonder straf (zie tabel 19) is niet in deze tabel verdisconteerd.

Dienstverlening is 28 keer opgelegd, waarbij de gemiddelde duur 156 uur bedroeg.

Niet in tabel 20 weergegeven, maar desondanks vermeldenswaard, is het feit dat ten

aanzien van 35 verdachten als bijzondere voorwaarde een terugbetalingsregeling in

verband met een ten onrechte verkregen uitkering deel heeft uitgemaakt van het

sanctiepakket.

Bij een vergelijking van de straftoemeting tussen de twee selectiejaren (tabel 20) valt

op dat, met uitzondering van de dienstverlening, in de zaken uit 1990 gemiddeld

zwaarder gestraft is dan in die uit 1987. Dat hieruit nog niet geconcludeerd mag wor-

den dat op fraudegebied sprake is van een algehele verharding van het Nederlandse

strafklimaat, zal blijken in paragraaf 6.2.2.

6.2.2 De hoofdverdachten

Sloten we de vorige subparagraaf af met de constatering dat in de zaken uit het

selectiejaar 1990 gemiddeld zwaarder gestraft is dan in de zaken uit 1987, bij een

beschouwing op het niveau van de hoofdverdachten blijkt verrassenderwijs het om-

gekeerde het geval. Tabel 21 toont aan dat de schuldig verklaarde hoofdverdachten

uit 1987 gemiddeld tot langere onvoorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld

zijn dan degenen uit 1990. Deze bevinding kan slechts tot één conclusie leiden: de

medeverdachten uit het selectiejaar 1990 zijn tot zwaardere vrijheidsstraffen ver-

oordeeld dan hun `lotgenoten' uit 1987. In het licht dat het OM in de zaken uit 1990

een beduidend stringentere selectie heeft toegepast ten aanzien van de personen die
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als verdachten moesten worden aangemerkt (zie paragraaf 2.1) valt dit resultaat

beter te begrijpen.

Tabel 21 laat zien dat 58% van de schuldig verklaarde hoofdverdachten veroordeeld

is tot het ondergaan van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Afgezet tegen de

totale groep van 96 hoofdverdachten, hebben de inspanningen van het OM in 41%

van de gevallen geresulteerd in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we reeds uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling

van de strafmaat gedurende verschillende stadia van de rechtsgang. Ter complete-

ring van dit overzicht wordt op deze plaats aan de belangrijkste resultaten dienaan-

gaande gememoreerd. De rechtbank heeft minder dan tweederde deel van de door

de ovj geëiste onvoorwaardelijke gevangenisstraf gehonoreerd, terwijl na de behan-

deling in hoger beroep gemiddeld nog hooguit 50% van de oorspronkelijke eis

resteert.

Ten aanzien van 20 hoofdverdachten heeft een vermogenssanctie deel uit gemaakt

van het uiteindelijk opgelegde sanctiepakket. Hoewel de bedragen die in tabel 21

worden vermeld met betrekking tot de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk

verkregen voordeel, op het oog indrukwekkend zijn, dient te worden opgemerkt dat

geen definitief uitsluitsel verkregen is omtrent de mate waarin zij invorderbaar zijn

gebleken. Van één zaak is bijvoorbeeld bekend dat de hoofdverdachte niet genegen

was aan de hem opgelegde betalingsverplichting te voldoen. Bij gebrek aan verhaals-

mogelijkheden restte het OM weinig anders dan te grijpen naar het dwangmiddel van

de vervangende hechtenis ex art. 24 WvSv., waarvoor indertijd een maximum duur

gold van zes maanden.

Het bovenstaande voorbeeld brengt aan het licht dat ook in de executiefase de nodi-

ge inspanningen van het OM worden verwacht. De problemen houden bepaald niet

op bij het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Dit geldt niet

alleen voor de executie van vermogenssancties, maar evenzeer voor het ten uitvoer

leggen van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Niet uitgesloten moet worden dat

het laatste bemoeilijkt is door de capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen.

Bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat veroordeelden nog verschil-

lende middelen ter beschikking staan om de executie van de straf uit te stellen dan

wel te voorkomen: doorprocederen tot aan het Europese Hof voor de rechten van de

mens of een gratieverzoek indienen. Slechts ten aanzien van het laatstgenoemde

aspect heeft de dossierstudie enige helderheid kunnen verschaffen. Acht hoofd-

verdachten hebben een gratieverzoek ingediend. In twee zaken was de procedure

dienaangaande nog niet afgewikkeld. De overige zes verzoeken zijn door de minister

van Justitie afgewezen.

6.2.3 De 43 fraudezaken

In geen enkele van de 43 ten behoeve van dit onderzoek bestudeerde fraudezaken is

de straf die door de rechtbank aan de hoofdverdachten werd opgelegd, hoger uit-

gevallen dan de eis van de ovj. Slechts in één fraudegeval stemde de gevorderde en

de opgelegde straf in eerste aanleg overeen. Daarenboven legde het hof in de meeste



Snelheid, zekerheid en strengheid van de strafrechtelijke interventie 81

fraudezaken een lagere straf aan de hoofdverdachten op dan de rechtbank. Slechts

in vier fraudegevallen was het omgekeerde het geval.

In negen fraudezaken is in de uiteindelijke strafmaat jegens de hoofdverdachten

weinig tot niets meer van de oorspronkelijke vordering van de ovj terug te vinden.

Opmerkelijk is dat vier van deze gevallen behoren tot de categorie organisatie-

criminaliteit. Aan geen van de hoofdverdachten in bedoelde fraudezaken is een

onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd; van de gevorderde onvoorwaardelijke

geldboetes en ontnemingsmaatregelen is slechts in drie strafzaken een fractie

gehonoreerd.

In paragraaf 6.1.3 is vastgesteld dat de drie fraudezaken waarin geen van de hoofd-

verdachten schuldig werd verklaard, doorgingen voor gevallen van organisatiecrimi-

naliteit. Nu blijkt dat in de overige vier fraudezaken van dit type nauwelijks straf is

opgelegd, kan worden geconcludeerd dat de strafrechtelijke interventie inzake orga-

nisatiecriminaliteit in geen enkel geval tot het gewenste resultaat heeft geleid.

In de vijf als georganiseerde misdaad gerubriceerde fraudezaken waarin slechts een

miniem gedeelte van de in eerste aanleg geëiste straf werd opgelegd, motiveerde de

rechtsprekende instantie deze beslissing vrijwel steeds met een beroep op het lange

tijdsverloop. In de zaken uit de categorie organisatiecriminaliteit bleek de doorloop-

tijd weliswaar ook een factor van betekenis, maar het is opvallend dat door de rech-

terlijke instanties in deze zaken ook een aantal malen gerefereerd is aan de hoeveel-

heid publiciteit waarmee de vervolging gepaard was gegaan en/of het persoonlijke

nadeel dat de verdachte van de strafvervolging had ondervonden. Dergelijke straf-

verlichtende omstandigheden zijn ten aanzien van de leidende figuren van misdaad-

ondernemingen nimmer te berde gebracht.

Het bovenstaande wekt de schijn dat rechters bij de straftoemeting soms andere

maatstaven aanleggen ten aanzien van verdachten uit de categorie organisatie-

criminaliteit. Brants en Brants (1991, p. 180) opperen dienaangaande dat rechters

zich niet graag geconfronteerd zien met verdachten die dezelfde maatschappelijke

achtergrond hebben als zij zelf. Overigens lijkt ook binnen de staande magistratuur

zo nu en dan met twee maten gemeten te worden, getuige de opmerkingen van twee

leden van het OM naar aanleiding van de afloop van strafzaken waarbij zij direct

betrokken waren: 'Kijk, de hoofdverdachte was er ook in gegroeid. Hij werkte toch

voor een groot gedeelte wit. Het bedrijf was geen eendagsvlieg dat voor frauderen in

het leven was geroepen. Het was gewoon een goed bedrijf. Dat is toch een groot ver-

schil met echte fraudeurs die een tent op zetten om in korte tijd geld te verdienen.

Dit was gewoon een goed bedrijf, ze hadden deskundigheid in huis en goede werk-

nemers. Om het hoofd boven water te houden is dit erin geslopen.' 'Ik denk niet dat'

dat geld ten eigen bate is aangewend, maar men heeft wel een spaarpotje opgezet op

kosten van de overheid. Maar echte criminelen waren het niet.'

De hierboven geciteerde leden van het OM erkenden dat vanuit justitieel oogpunt

moeilijk van geslaagde zaken kon worden gesproken, mede gezien de vele opspo-

ringsinspanningen die waren verricht. Zij vonden het echter van kortzichtigheid

getuigen om deze fraudezaken alleen te beoordelen op basis van de geboekte straf-

rechtelijke resultaten. Er zou ook rekening gehouden moeten worden met de
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afschrikkende werking die van een strafrechtelijke interventie uitgaat. Beide

magistraten waren er dan ook van overtuigd dat de fraudezaken in kwestie flinke

opschudding teweeg hadden gebracht in de desbetreffende bedrijfstakken.

6.3 Snelheid van de strafrechtelijke interventie

82

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de doorlooptijd in de meeste grote fraude-

zaken dusdanige vormen aanneemt dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan de zeker-

heid en strengheid van de strafrechtelijke interventie. De factor tijd speelt een door-

slaggevende rol bij de niet-ontvankelijkheidsverklaringen van het OM - overschrij-

ding van de redelijke termijn - en heeft de straftoemeting in aanzienlijke mate

beïnvloed.

In de voorgaande hoofdstukken is in kaart gebracht hoeveel tijd elke strafvorderlijke

stap gemiddeld in beslag heeft genomen. De vraag hoe lang de afhandeling van grote

fraudezaken in totaal heeft geduurd, is nog niet aan de orde geweest, een lacune die

in deze paragraaf wordt aangevuld.

Tabel 22 verschaft een overzicht van de totale afhandelingsduur van de 43 grote

fraudezaken, dat wil zeggen de tijd die verstreek tussen het begin van de opsporing

en het moment dat de strafzaak tegen de laatste verdachte werd afgedaan. In negen

van de 43 fraudezaken duurde het zeven jaar of langer voordat een eindbeslissing

ten aanzien van alle verdachten was genomen; vijf van deze fraudegevallen stammen

uit 1987. De langst lopende fraudezaak besloeg een periode van 9,5 jaar. Vijf fraude-

zaken, alle afkomstig uit het selectiejaar 1990, zijn nog niet afgerond. Drie van deze

zaken hadden op het moment dat de dataverzameling werd afgesloten, al een

looptijd van zes à zeven jaar. Laten we de nog niet afgeronde fraudezaken buiten

beschouwing, dan blijkt bijna een kwart van de fraudegevallen zeven jaar of meer in

beslag genomen te hebben.

Teneinde meer zicht te krijgen op de duur van de verschillende stadia in verhouding

tot de totale doorlooptijd, is in figuur 4 door middel van een tijdbalk het strafrechte-

lijke traject van de hóofdverdachten in de tijd uitgezet. De in deze afbeelding ver-

werkte gegevens zijn gemiddelden, welke reeds in de voorgaande drie hoofdstukken

zijn vermeld. Uit de figuur wordt duidelijk dat de periode tussen het wijzen van het

arrest in tweede aanleg en de behandeling van het cassatieberoep verhoudings-

gewijs de meeste tijd in beslag heeft genomen.

Ook tussen de uitspraak in eerste aanleg en de aanvang van de behandeling ter

terechtzitting in hoger beroep is een aanzienlijke hoeveelheid tijd verstreken. In

hoofdstuk 5 is reeds gewag gemaakt van voornoemde `bottlenecks' in het strafrech-

telijke bedrijf. Het gebrek aan verwerkingscapaciteit van de hoven en de Hoge Raad

en de tijd die benodigd is voor het uitwerken van de rechterlijke uitspraken, blijkt

voor de meeste vertraging te zorgen.

De organisatorische knelpunten binnen de rechtsprekende instanties en het veel-

vuldige gebruik van rechtsmiddelen door de verdachten zijn vertragingsfactoren

waarop het OM nauwelijks invloed kan uitoefenen. Dit neemt niet weg dat ook de

staande magistratuur over een aantal mogelijkheden beschikt om de doorlooptijd in



Snelheid, zekerheid en strengheid van de strafrechtelijke Interventie 83

Tabel 22: Totale afhandelingsduur van de 43 grote fraudezaken

aantal jaren aantal zaken

minder dan 4 jaar 2
4-5 jaar 14'

5-6 jaar 11*

6-7 jaar 7-

7-8 jaar 4

8 jaar of meer 5

' Waarvan er één nog niet Is afgerond.

" Waarvan er drie nog niet zijn afgerond.

Figuur 4: Duur van het strafrechtelijke traject, hoofdverdachten, In maanden

vonnis rechtbank
begin opsporing

1
eindel opsporing]

arrest hof arrest Hoge Raad

69,2 maanden

0 201

begin behandeling begin behandeling
ter terechtzitting ter terechtzitting

eerste aanleg tweede aanleg

40 60 maanden

grote fraudezaken aanzienlijk te verkorten en daarmee de kwaliteit van de rechts-

handhaving te verbeteren. In hoofdstuk 7 zullen we zien op welke punten van de

fraudebestrijding de meeste winst voor het OM te boeken valt. Daarbij beperkt het

blikveld zich overigens niet tot het snelheidsaspect, maar zal ook aandacht besteed

worden aan de knelpunten die betrekking hebben op de overige twee kwaliteits-

criteria waaraan de strafrechtelijke interventie in grote fraudezaken is getoetst.



7

Fraude-officieren aan het woord: de

knelpunten in de fraudebestrijding

In de voorgaande hoofdstukken is op basis van de bevindingen uit de dossierstudie

in beeld gebracht welke inspanningen de opsporingsdiensten en het OM zich op het

gebied van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken hebben getroost en tot

welke resultaten deze activiteiten hebben geleid. Hoewel uit dit overzicht reeds

enkele structurele knelpunten naar voren zijn gekomen, is nog geen afdoende ant-

woord verkregen op de derde onderzoeksvraag (welke factoren een geslaagde aanpak

van grote fraudezaken bemoeilijken, dan wel bevorderen). In dit hoofdstuk zullen we

deze lacune aanvullen door aandacht te besteden aan achtereenvolgens de organi-

satorische condities waaronder de fraudebestrijding momenteel plaatsvindt, de

wijze waarop vorm wordt gegeven aan het opsporingsonderzoek, de cruciale keuze-

momenten waarvoor het OM zich gesteld ziet in de vervolgings- en berechtingsfase

en het strafrechtelijke instrumentarium waarover men bij de aanpak van grote

fraudezaken de beschikking heeft. De voor een dergelijk overzicht benodigde

gegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde interviews met 19 leden

van het OM die thans als fraude-ovj werkzaam zijn. Zij komen in de onderstaande

beschouwing uitgebreid aan het woord.37

7.1 De organisatorische voorzieningen op de parketten

Aan de fraude-ovj's is een aantal vragen voorgelegd omtrent de faciliteiten die hen

op de parketten geboden worden om grote fraudezaken aan te pakken. Slechts een

gering aantal respondenten laat zich over dit onderwerp in positieve bewoordingen

uit; het merendeel is ronduit ontevreden over de organisatorische condities waar-

onder de fraudebestrijding haar beslag moet krijgen. Als een van de belangrijkste

knelpunten wordt het gebrek aan administratieve ondersteuning genoemd. Vrijwel

alle fraude-units moeten het zonder dergelijke ondersteuning stellen, met als gevolg

dat de ovj of de parketsecretaris vaak zelf zorg draagt voor de administratie.

'We moeten zelf brieven typen, alles zelf uitzoeken, supplementen invoegen.

Heel veel arbeidstijd gaat op deze manier verloren.'

En een andere ovj:

'Er is geen secretaresse, op het hele parket is trouwens geen secretaresse. Ja, de

hoofdofficier heeft een secretaresse. Een enkele keer leg ik wel eens voorzichtig

iets op haar bureau neer, met de vraag of ze dat uit wil werken als ze daar tijd

37 Terzijde zij opgemerkt dat zo nu en dan ook geput is uit het interviewmateriaal vande open vraag-

gesprekken met vijf fraude-AG's (zie paragraaf 1.5.2).
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voor heeft. Ik zou het heerlijk vinden als er hier iemand tegenover me zat die

dingen voor me uit kon tikken.'

Bovenstaande citaten tonen aan dat de conclusie van Van de Bunt en Peek (1987) dat

binnen het OM sprake is van een `gebrekkige, in ontwikkeling achtergebleven admi-

nistratieve onderbouw, wat de fraude-units betreft niet of nauwelijks aan geldings-

kracht heeft ingeboet.

Alle fraude-ovj's worden ondersteund door een of meer parketsecretarissen, al dan

niet in deeltijd. Over de kwaliteit van de parketsecretarissen tonen de ovj's zich over

het algemeen tevreden. Duidelijk wordt dat zij veel delegeren. De bereidheid daartoe

lijkt gegroeid in vergelijking met de situatie zoals Van de Bunt (1985) die op de

parketten aantrof. In bijna alle gevallen schrijven de parketsecretarissen de concept-

tenlastelegging en veelal nemen zij ook een deel van de beleids- en werkoverleggen

voor hun rekening. Noodgedwongen rust nu ook de administratieve ondersteuning

goeddeels op hun schouders.

In de meeste arrondissementen is sprake van een fraude-unit waarbinnen de ovj's

de taken onderling verdelen. Het terrein van de sociale-zekerheidsfraude is vaak

ondergebracht bij één specifieke ovj of verdeeld over alle ovj's. Bijna de helft van de

ovj's staat er echter wat betreft de aanpak van grote fraudezaken alleen voor; vijf ovj's

hebben zelfs het hele scala van fraudevormen in hun takenpakket. In de grotere

arrondissementen is de bestrijding van grote fraude veelal ingekaderd in een grotere

FEM- of ZWACRI-unit.38 Een derde van de ovj's is volledig vrijgesteld voor fraude; de

overigen houden zich voor ongeveer de helft van de tijd ook met andere zaken bezig.

Het komt maar zeer zelden voor dat een ovj periodiek wordt vrijgesteld voor één

zaak. Hoewel de ovj's zeggen de behoefte daaraan wel gevoeld te hebben, is het

merendeel van oordeel dat vrijstelling een te zware belasting zou vormen voor de

overige ovj's. De keren dat een ovj tijdelijk voor een zaak werd vrijgesteld, werd hem

dat naar eigen zeggen door zijn collega's ook niet in dank afgenomen.

Hoe groot de fraudezaak die zich aandient, ook is, de ovj staat er binnen het parket

dus bijna altijd alleen voor. In ingewikkelde zaken leest een collega hooguit de ten-

lastelegging een keer door. Voor een dubbele bezetting is volgens de meeste fraude-

ovj's onvoldoende capaciteit aanwezig. Op een van de weinige parketten waar wel

altijd een zogenaamde schaduw-ovj wordt ingezet, acht de ovj deze onmisbaar.

`Stel dat er iets met een ovj gebeurt vlak voor de zitting, of op het moment dat er

belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Dan moetje vervangbaar

zijn.'

Op sommige parketten probeert men door het inschakelen van parketsecretarissen

te voorkomen dat de afloop van een fraudezaak volledig afhankelijk is van de inzet

van één officier.

`Kijk, de organisatie is zo dat je bijna nooit een zaak kunt afmaken. Omdat de

zaken zo lang lopen en omdat bijna iedere officier na een jaar of twee weer

vertrekt. De grootste problemen doen zich voor als je twee kubieke meter papier

38 FEM: fraude, economie, milieu: ZWACRI: zware criminaliteit.
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van een collega moet overnemen en niemand weet wat er aan de hand is. Daar-
om koppelen we nu aan iedere zaak ook een parketsecretaris, zodat de kans

groot is dat er in ieder geval iemand blijft tot de zaak is afgerond.'

Het bovenstaande citaat vormt reeds een indicatie voor het aanzienlijke verloop

binnen de fraude-units. Dit gegeven komt nog sterker naar voren uit het verleden

van de 19 geïnterviewde ovj's. Een derde van hen was ten tijde van het interview

korter dan een jaar werkzaam als fraude-ovj, twee derde korter dan twee jaar. Op

verschillende parketten is de fraudeportefeuille bij gebrek aan belangstelling onder

collega's uiteindelijk in handen gesteld van jonge, onervaren ovj's. Deze gang van

zaken verleidde een van de betreffende ovj's op de vraag welke lering hij uit zijn

ervaring met fraude had getrokken, tot het volgende antwoord.

'Zo snel mogelijk fraude-officier af worden. Dat klinkt erg negatief, maar als je

nog nooit grote zaken hebt gedaan en je wordt gelijk met fraude opgezadeld, dan

bekruipt je, ondanks het voornemen er het beste van te maken, regelmatig zo'n

gevoel van: wanneer trekt deze ellende aan mij voorbij.'

Het fraudespecialisme is al met al niet erg in trek, een vermoeden dat ook door

Brants en Brants (1991) uitgesproken is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat

specialisatie in het algemeen niet erg gewaardeerd wordt binnen het OM. Een te

eenzijdige gerichtheid op een bepaald veld kan een voorspoedige carrière in de weg

staan. Vandaar dat de meeste leden van het OM geporteerd zijn voor een generalisti-

sche taakopvatting. Illustratief in dit verband is het relaas van een van de geïnter-

viewde leden van het OM. Na een verandering van werkomgeving maakte hij aan zijn

nieuwe hoofdofficier melding van het feit dat hij op zijn vorige standplaats jarenlang

fraude-ovj was geweest. 'Dat is dan mooi, zei de hoofdofficier, 'dan ga jij hier

gewoon commune zaken doen.'

Teneinde de functie van fraude-ovj van haar minst aantrekkelijke kant te ontdoen, is

in het projectplan Intensivering fraudebestrijding (1993) als expliciete doelstelling

opgenomen dat fraude-ovj's voor een aantal jaren moeten worden aangesteld,

zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het vervolg van hun loopbaan. Overigens

geven sommige gesprekspartners te kennen er nog niet van overtuigd te zijn dat de

functie van fraude-ovj fnuikend is voor het verdere verloop van de carrière.

'Er wordt wel eens gezegd: fraude-ovj's zijn onvoldoende all-round. Ik geloof dat

het tegendeel waar is. Je moet contacten leggen met verschillende instanties,

hebt managementervaring, een goede planning en veel juridische kennis nodig.

Trouwens, een aantal voormalige fraude-ovj's is toch uiteindelijk heel aardig

terechtgekomen.'

Gegeven het grote verloop onder de fraude-ovj's is de vraag van belang hoe lopende

zaken worden overgedragen en hoe nieuwkomers worden ingewerkt. Van de Bunt en

Peek (1987) concludeerden dat ten aanzien van beide aspecten de situatie op de par-

ketten allesbehalve rooskleurig genoemd kon worden. Uit de interviews met de ovj's

die momenteel de fraudeportefeuille beheren, komt een zelfde beeld naar voren.

Vrijwel allen geven aan dat in hun fraude-units de voorzieningen ontbreken om er-

varingskennis vast te leggen en over te dragen. Zij achten de kans dan ook niet denk-
beeldig dat een zaak in het slop zal raken wanneer zij deze onverhoeds niet zouden
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kunnen afmaken. Zelf zijn zij overigens nauwelijks ingewerkt toen zij als fraude-ovj
werden aangesteld. Slechts drie ovj's tonen zich tevreden over de wijze waarop de

fraudeportefeuille indertijd aan hen is overgedragen. In de meeste gevallen vond de

overdracht echter van de ene op de andere dag plaats en was de voormalige fraude-

ovj al vertrokken op het moment dat zijn functie werd overgenomen. In het meest

gunstige geval maakte deze dan wel zelf zijn zaken af en werd de nieuwkomer bijge-

praat door de zittenblijvende ovj's. Meestal werd de nieuweling echter met de lopen-

de zaken opgezadeld en bleef het inwerken beperkt tot een enkel telefoontje en wat

bijpraten in de wandelgangen. Een ovj over zijn binnenkomst van twee jaar geleden.

`De situatie die ik aantrof toen ik hier aankwam, was niet zo mooi. Mijn voor-

ganger had het nogal laten versloffen, om het zo maar eens te zeggen. Ik werd

geconfronteerd met zaken die al tegen de twee-jaartermijn aanliepen. Die

eindigden dan in een niet-ontvankelijkheid, dat kreeg ik dan op mijn brood,

terwijl ik er eigenlijk niets aan kon doen.'

Resumerend kan worden gesteld dat de organisatorische condities waaronder de

fraude-ovj's hun werkzaamheden moeten verrichten nog steeds ernstig te wensen
overlaten. In de loop van deze paragraaf is wellicht zelfs iets van een déjà-vu-gevoel

ontstaan: de sterke gelijkenis met de situatie die verschillende auteurs (o.a. Van de

Bunt en Van Duyne, 1983; Van de Bunt en Peek, 1987; Fransen, 1989) in de jaren

tachtig aantroffen, kan slechts tot de conclusie leiden dat binnen de fraude-units in

organisatorisch opzicht nauwelijks vooruitgang is geboekt.

7.2 Opsporing en vervolging van grote fraudezaken

In paragraaf 3.1.1 is reeds gewezen op het belang voor een fraude-ovj om in een zo

vroeg mogelijk stadium bij een grote fraudezaak betrokken te raken. Niet alleen wor-

den daardoor de mogelijkheden tot sturing van het opsporingsonderzoek vergroot,

ook kan de ovj, wanneer hij tijdig over alle fraudesignalen beschikt, beter bepalen

welke zaken voor een strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. Dat het OM

ook aan het laatste aspect belangrijke waarde toekent, blijkt onder meer uit een

recentelijk met de belastingdienst gesloten convenant. Behalve dat in deze over-

eenkomst is vastgelegd dat de FIOD in 1994 452 verwerkbare zaken zal aanleveren,

die het OM adequaat en voortvarend dient af te handelen39, heeft de belastingdienst

zich verplicht om alle fraudegevallen die zij tegenkomt, aan te melden.

In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat in het merendeel van de 43 bestudeerde fraude-

zaken de ovj's pas in een betrekkelijk laat stadium werden ingeschakeld. Hoewel alle

geïnterviewde ovj's de noodzaak zeggen in te zien van een vroegtijdige betrokken-

heid, geeft een derde van de groep onomwonden toe dat ze pas van een zaak op de

hoogte gesteld worden als er een huiszoeking of een ander dwangmiddel in het

kader van het gvo moet worden toegepast. Voordat hier de conclusie aan verbonden

39 Afhankelijk van de te behandelen hoeveelheid zaken krijgen de arrondissementen extra formatie-

eenheden toegekend voor fraude.
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wordt dat in vergelijking met de fraudezaken uit de dossierstudie in dit opzicht nog

bitter weinig veranderd is, moet gewezen worden op de beduidend stringentere

opstelling van de overige fraude-ovj's. Deze nemen zaken waarvan ze niet onmiddel-

lijk op de hoogte zijn gebracht, eenvoudigweg niet meer aan.

Soms worden de ovj's op het tripartite-overleg of op een van de andere periodieke

overleggen met de opsporingsdiensten40 voor het eerst met het bestaan van `een

zaak' geconfronteerd. Ook is het niet ongebruikelijk, aldus de respondenten, dat zij

rechtstreeks door een opsporingsdienst worden benaderd of dat de informatie via

tips of aangiften direct bij het OM binnenkomt. In het laatste geval beschikken de

ovj's natuurlijk over de meeste mogelijkheden om de opsporingsactiviteiten van

meet af aan in de gewenste richting te sturen.

De meesten van de geïnterviewde ovj's geven aan een actieve stem te hebben in de

samenstelling van het opsporingsteam. Meestal wordt de samenstelling van het

team bepaald in een overleg tussen de ovj en de aanleverende dienst. Er wordt

gekeken welke diensten verder nog belang bij het onderzoek kunnen hebben; die

worden vervolgens benaderd met de vraag om menskracht. De ovj's die niet of

nauwelijks bemoeienis hebben met de samenstelling van het team, zeggen dit liever

over te laten aan de aanleverende dienst of de teamcodrdinator.

De wijze waarop de fraude-ovj's invulling geven aan hun taak als leider van het

opsporingsonderzoek, loopt nogal uiteen. Bijna de helft van de ovj's houdt uitslui-

tend ruggespraak met de teamleider. Voor het bijwonen van teamvergaderingen ont-

breekt het hen naar eigen zeggen aan tijd, al zien sommigen het belang van intensief

contact met het team wel degelijk in. De overige ovj's proberen de communicatie-

kanalen met het opsporingsteam voortdurend open te houden. De frequentie waar-

mee de contacten onderhouden worden, is overigens afhankelijk van de stand van

het onderzoek en verschilt ook per ovj. Bij sommige ovj's is er sprake van een gestan-

daardiseerd, periodiek overleg. Er wordt dan ten minste één keer in de twee tot vier-

weken overleg gevoerd. Andere ovj's onderhouden alleen maar ad hoc contacten,

wisselend van `ze komen soms bijna dagelijks even binnenstappen' tot `zo'n drie à

vier keer per onderzoek neem ik contact op met de teamleider'.

Kwam uit de dossierstudie naar voren dat slechts sporadisch gewerkt is met een

tijdsplanning, ook in de huidige opsporingspraktijk wordt het opstellen van een tijd-

pad veelal achterwege gelaten. Slechts zes ovj's geven aan afspraken over de maxi-

male duur van het onderzoek te maken en druk uit te oefenen op het opsporings-

40 Formeel wordt onderscheid gemaakt tussen werk- en beleidsoverleg. Op het werkoverleg worden zaken

ingebracht en besproken, het beleidsoverleg dient er vooral toe om (beleids)prioriteiten vast te stellen en

algemeen-juridische zaken te bespreken. In de praktijk blijken deze twee vormen van overleg nogal eens

door elkaar te lopen. De belangrijkste en bekendste gremia zijn: 1. de Refraucom, een algemeen ressorte-

lijk beleidsoverleg; 2. het fiscaal driehoeksoverleg (ook wel tripartite-overleg), een arrondissementelijk

beleids- en zakenoverleg tussen parket, FIOD (fiscale en douanerecherche) en de directies belastingen en

douane, waarbij o.a. de aanname en afdoening van fiscale strafzaken wordt besproken; 3. het directeuren-

overleg, een arrondissementelijk beleidsoverleg tussen parket en de beleidsverantwoordelijken bij de

diverse uitkeringsinstanties; 4. het groot fraude-overleg (ook wel postzegelbeurs genoemd), dat voorname-

lijk fungeert als werkoverleg en waarin alle opsporingsdiensten bijeenkomen.
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team om zich zoveel mogelijk aan de vastgestelde limiet te houden. De overige ovj's

komen nooit of slechts in een enkel geval toe aan het maken van een tijdsplanning.

Als er al voornemens omtrent een maximale tijdsduur bestaan, blijken deze in de

praktijk bovendien nauwelijks gerealiseerd te worden. Een tijdschema is voor de

meeste ovj's veeleer een middel om de BOD's over de streep te trekken personeel

beschikbaar te stellen dan een beheersinstrument. Een begroting voor een onder-
zoek wordt alleen gemaakt in het kader van een zgn. BOP-aanvraag.41

Uit de gesprekken met de ovj's komt naar voren dat steeds meer grote fraudezaken

door uitsluitend BOD's worden gedaan. Deze ontwikkeling is ook reeds vastgesteld in

paragraaf 3.1.2. Gevraagd naar de wijze van samenstelling van een opsporingsteam,

refereert een groot deel van de ovj's ook onmiddellijk aan de BOD's. Maakten Van de

Bunt en Van Duyne (1983) reeds melding van een ambivalente houding van de

politie jegens grote fraudezaken, het interviewmateriaal uit het onderhavige onder-

zoek bevat talrijke aanwijzingen dat de politie amper nog als een serieuze partici-

pant op fraudegebied wordt gezien. Afgezien van de remmende werking die zou

uitgaan van het reorganisatieproces binnen de politie, schrijven de ovj's de verder

teruggelopen politiële belangstelling voor fraude toe aan de aanwezigheid van

andere prioriteiten. Een fraude-ovj drukte dit als volgt uit.

`Het belang voor een politiechef om fraudezaken aan te pakken, is diffuus; het

veroorzaakt immers meestal geen direct aanwijsbare schade in zijn gebied. Ook

de bevolking zit niet in de eerste plaats om meer politie-inspanning op fraude-

gebied te springen. Het vergroten van de veiligheid op straat en het terugdringen

van de commune criminaliteit, daar liggen de prioriteiten. De korpsleiding wil

petten op straat zien, of, als het om georganiseerde misdaad gaat, een drugs-

syndicaat oprollen. Daar kan men mee scoren. Als er drie miljoen kan worden

afgeleverd aan de belastingdienst, zal niemand daarvoor in de handen klappen.'

Hoewel het merendeel van de ovj's zegt erg tevreden te zijn over de samenwerking

met de BOD's geeft een aantal ovj's aan de afwezigheid van de politie in fraudeteams

wel als kwaliteitsverarming te beschouwen.

'De kwaliteit van de politie gaat achteruit, zeker in vergelijking met de BOD's. Dat

is jammer, want de BOD's missen vaak de specifieke kennis van strafvorderlijke

zaken die de politie wel weer heeft. Het kwaliteitsverlies van de politie hangt

naar mijn gevoel samen met de generale taakstelling binnen de korpsen. Ik mis

de specialisatie bij de reguliere politie. Dat vind ik eigenlijk het grootste pro-

bleem op dit moment.'

Dat alle ovj's zich in positieve bewoordingen uitlaten over de samenwerking met de

BOD's, duidt op een verandering in de verhouding tussen OM en BOD's. Van de Bunt

en Peek (1987) wezen erop dat de BOD's te veel gericht zouden zijn op het behartigen

van de eigen belangen. Het gevolg was dat zaken ofwel niet van de grond kwamen

omdat er onvoldoende incassobelang was, ofwel uitdijden omdat de BOD's ook een

41 In het kader vande uit 1989 daterende regeling'Bijzondere Opsporingskosten' kande ovj extra gelden

aanvragen bij de procureur-generaal van het ressort waarin hij werkzaam is, voor onderzoeken die

worden uitgevoerd door verschillende politiekorpsen in bovenlokaal verband.
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graantje mee wilden pikken, ofwel op niets uitliepen omdat de BOD's het gras voor

de voeten van de strafrechter wegmaaiden. Volgens de huidige ovj's zijn de BOD's

veel meer dan vroeger bereid ook in elkaars zaken te participeren. Het grootste

probleem is nu dat de diensten (vooral in de kleinere arrondissementen) te klein van

omvang zijn om alle binnenkomende fraudezaken te behappen. Zaken liggen daar-

om vaak lange tijd op capaciteit te wachten.

'In het verleden was er heel sterk zo'n gevoel van: als je de fiscale recherche

vraagt, dan krijg je die alleen als er ook een fiscaal belang is. Dat is nu niet meer

zo. Ook de ECD stelt zich cotiperatiever op. Het probleem is gewoon de tijd en de

mankracht. Er zijn gewoon geen mensen genoeg. In hoeverre je erin slaagt zo'n

team bij elkaar te krijgen, is dan afhankelijk van de relatie die de officier heeft

met het hoofd van een eenheid.'

Sommige ovj's geven aan tot op zekere hoogte rekening te houden met de uiteen-

lopende belangen die er in een multidisciplinair opsporingsteam kunnen bestaan.

'Je moet ook oog hebben voor die verschillende doelstellingen. Dan kies je in de

tenlastelegging voor een combinatie van feiten waardoor iedereen aan zijn

trekken komt.'

De wijze waarop het pv c.q. dossier van een zaak is opgebouwd, is volgens de leden

van het OM een belangrijke graadmeter voor de mate waarin het OM het opsporings-

onderzoek gestuurd heeft. Alle respondenten beschouwen het dan ook als een

belangrijke taak van de ovj om de opbouw van het pv grondig met het opsporings-

team te bespreken. Sommige ovj's wijden aan de opbouw van een pv een speciale

bijeenkomst met de opsporingsdiensten, anderen bespreken per zaak hoe het pv

eruit moet komen te zien. Volgens de ovj's heeft de neerlegging van de bevindingen

in het pv voor de opsporingsdiensten niet altijd de hoogste prioriteit, waardoor het

belang van a priori gemaakte afspraken alleen maar toeneemt. Een ovj hierover:

'Na zo'n onderzoek zie je vaak dat allerlei mensen worden teruggetrokken. De

huiszoekingen, verhoren en zo, dat is allemaal nog wel spannend, maar dan zijn

er twee mensen nog een jaar lang bezig met het schrijven van het pv.'

Het merendeel van de ovj's is erg gecharmeerd van de indeling die de FIOD in haar

pv's hanteert: een memorie van toelichting waarin een overzicht wordt gegeven van

de handelingen die in het onderzoek zijn verricht en de belangrijkste bewijsstukken

waarop de tenlastelegging steunt. In deze memorie van toelichting, ook wel romp-,

raam- of moeder-pv geheten, moet dan worden verwezen naar de overige stukken

die als bijlage bij het dossier zijn gevoegd. Overigens verwacht slechts een minder-

heid van de ovj's veel heil van de ontwikkeling van een landelijk standaard-pv voor

alle opsporingsdiensten. Niet alleen zouden de verschillende diensten als gevolg van

de intensievere onderlinge samenwerking op rapportagegebied inmiddels aardig

naar elkaar zijn toegegroeid, ook zou standaardisering naar het oordeel van menig

ovj de opsporingsinstanties in een te strak keurslijf dwingen.

Als ze maar over de opzet met mij praten, vind ik dat de uitwerking best

getekend mag worden door de gewoonten van het opsporingsteam. Ik vind het

belangrijk dat ze er zelf goed mee uit de voeten kunnen. Anders zijn ze zo bezig

met de vorm dat het ten koste gaat van de inhoud.'
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Uit de dossierstudie is naar voren gekomen dat de opsporingsonderzoeken in meni-

ge grote fraudezaak dusdanige vormen hadden aangenomen dat de verwerkbaarheid

van de verzamelde gegevens, en in het verlengde daarvan de bewijsbaarheid van de

ten laste gelegde feiten, het OM voor niet-geringe problemen stelde. Het vooruitzicht
om dergelijke uit de voegen gegroeide zaken voor te moeten bereiden, is niet het

meest aantrekkelijke, getuige de volgende opmerking van een lid van het OM.

Als je een groot en onoverzichtelijk dossier op je bureau krijgt, heb je toch de

neiging om dat wat voor je uit te schuiven. Dan denk je: dat komt morgen wel,

maar morgen heb je het weer druk.'

Afgezien van de mentale blokkade waarop hierboven wordt gedoeld, is het uit het

oogpunt van de kwaliteit van de rechtshandhaving raadzaam het opsporingsonder-

zoek al in een vroeg stadium scherp af te baken. De huidige fraude-ovj's zijn zich

naar eigen zeggen van deze noodzaak zeer goed bewust.'

`Die beperking dwing je af door je gvo tot bepaalde feiten te beperken. Teams

willen wel uitbreiden en er steeds zaken bijpakken, maar ze doen het niet omdat

ze weten dat het gewoon de prullenbak ingaat.'

Alle ovj's zijn het erover eens dat de tenlastelegging in een zo vroeg mogelijk stadium

vast moet staan en dat het onderzoek zo snel mogelijk moet worden beperkt naar het

aantal te vervolgen personen. Het liefst zien zij de minder belangrijke verdachten

door de BOD's afgehandeld.

`Daar tekent zich een trend af. In het begin kon het gebeuren, ik moet zeggen dat

dat met name aan mijn eigen onervarenheid te wijten was dat een bijzonder

lijvig proces-verbaal werd aangeleverd. Op pagina 1 werd verwezen naar een

aantal hoofdverdachten en tot je grote schrik zag je dan op pagina 2 t/m 5 een

hele rij medeverdachten opgesomd. Dat overkomt me nu niet meer. Die mede-

verdachten gaan er nu uit en worden een ander traject ingesluisd.'

Ook wat het aantal te vervolgen strafbare feiten betreft, geeft een aantal ovj's blijk

kosten en baten tegen elkaar af te wegen.

`Stel, ik heb twee jaar gevangenisstraf als vordering in mijn hoofd en ik heb het

gevoel dat we genoeg bewijsmateriaal voorhanden hebben om die eis kracht bij

te zetten. Dan kun je nog wel een ander feit gaan uitzoeken, wat je misschien

nog drie maanden extra oplevert, maar dan moet je je ook afvragen: staat de

opsporingsinspanning die daarvoor nodig is nog wel in verhouding tot wat het

oplevert? Het is een soort wet van de afnemende meeropbrengst.'

En een andere ovj:

`Het team zei: "We moeten naar Maleisië, heel ingewikkeld allemaal." Maar met

betrekkelijk weinig energie had je al twee feiten rond die samen zo'n 2,5 jaar

opleverden. Met dat feit waarvoor je naar Maleisië moest, kreeg je er nog hoog-

stens een jaar bij. Dan laat ik het liever zitten. Dat is geen luiheid, maar het is

gewoon niet efficiënt en je hebt er ook de capaciteit niet voor.'

Het laatste citaat heeft betrekking op een internationaal rechtshulpverzoek en, zoals

de bevindingen uit het dossieronderzoek uitwijzen, dient het OM juist op dit terrein

de nodige obstakels uit de weg te ruimen. Alle ovj's die ervaring met rechtshulp-

verzoeken hebben opgedaan, beschouwen deze dan ook als een van de meest pro-
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blematische facetten van het opsporingsonderzoek. Een van de ovj's verwoordt de

problemen waarmee hij geconfronteerd werd, als volgt.

`Dat is ook zo'n onzekere factor waarop je nauwelijks invloed uit kunt oefenen.

Het is goeddeels afhankelijk van het land waarmee je te maken hebt. Neem

Luxemburg en Zwitserland. Daar moeten 100 brieven naar toe om duidelijk te

maken dat er fiscaal niets met de informatie zal gebeuren. Het gevolg is wel dat

de FIOD er helemaal niets meer mee kan. Of er wordt een bezwaarschrift tegen

het rechtshulpverzoek aangespannen, dan ligt zo'n zaak een jaar stil.42 Het enige

watje kunt doen is je rogatoire commissie zo goed mogelijk voorbereiden, dat

daar geen tijdverlies mee gepaard gaat. Ik maak ook wel een belangenafweging

hoor, voordat ik aan zo'n rechtshulpverzoek begin, of het wel de moeite waard is.

Maar dan loop je alleen op de zitting weer het gevaar dat je het onderzoek niet

goed hebt gedaan, dan wordt de zaak aangehouden, dat kost ook tijd.'

Ook de overige fraude-ovj's benadrukken dat aan internationale rechtshulpverzoe-

ken in de regel een kosten-batenanalyse voorafgaat. Het uitgangspunt van de meeste

ovj's is dat pas tot het indienen van een rechtshulpverzoek moet worden overgegaan

als het onderzoek anders op een dood spoor zou belanden.

Veel ovj's proberen via informele contacten al in een eerder stadium de beschikking

te verkrijgen over de benodigde informatie. Daarbij wordt onder meer gebruik

gemaakt van de politiële rechtshulp, die veel minder genormeerd is dan de justitiële.

Ook voor de justitiële rechtshulp doen de ovj's waar nodig een beroep op informele

contacten. Zo wordt in ieder geval voorkomen dat het onderzoek maanden stil ligt.

`Ik ben lid van een vereniging voor EG-fraudezaken. Op bijeenkomsten van die

vereniging loop je natuurlijk verscheidene Europese collega's tegen het lijf. Zo

ontstaat een netwerk aan contacten en kun je een aantal zaken onderhands

regelen. De officiële papieren komen dan wel in een later stadium.'

Tijdens de opsporing en vervolging is de ovj in aanzienlijke mate afhankelijk van de

opstelling van de RC. Deze heeft immers de beslissende stem in een aantal voor het

onderzoek zeer bepalende zaken als de toepassing van dwangmiddelen, het openen

en uitbreiden van het gvo en het toepassen van voorlopige hechtenis. De positie van

de RC heeft iets tweeslachtigs: hij heeft de leiding over het gvo, maar doet tevens

dienst als procesbewaker. Dit werpt de vraag op hoe ver de betrokkenheid van de RC

bij het onderzoek moet gaan. De geïnterviewde ovj's zijn in het algemeen voor-

stander van een wat actievere RC. Wanneer de RC in de eerste fase te veel op de

achtergrond blijft, zou hij in een beslissende fase wel eens onvoldoende doordron-

gen kunnen zijn van de noodzaak om een gvo te openen of een dwangmiddel in te

stellen. Verschillende ovj's proberen de RC daarom al eerder bij het onderzoek te

betrekken, maar de RC's nemen daar zelf niet vaak het initiatief toe. Een enkele ovj

oppert dat RC's, evenals de overige leden van de zittende magistratuur, een zekere

afkeer hebben van zaken met veel ordners. Algemeen wordt het door de ovj's als

42 Ter nuancering zij gememoreerd aande bevinding uit paragraaf 3.2.4 dat internationale rechtshulp-

verzoeken slechts in beperkte mate door middel van bezwaarschriftprocedures worden aangevochten.
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probleem gezien dat er bij de RC's maar weinig specialistische fraudekennis in huis
is. De ovj's prijzen zich dan ook gelukkig wanneer zij te maken krijgen met een RC die

in een andere hoedanigheid - bv als curator of in het bedrijfsleven - ervaring met

fraude heeft opgedaan. Dergelijke RC's geven naar verluidt daadwerkelijk leiding aan

het gvo, wonen soms teamvergaderingen bij en nemen ook zelf het initiatief om
personen te horen.

De resultaten van het dossieronderzoek bevestigen de vooronderstelling dat in grote

fraudezaken veelvuldig hoger beroep wordt ingesteld. Het lijkt raadzaam dat de AG

daarop anticipeert door al in de vervolgingsfase in overleg te treden met de ovj over

bijvoorbeeld het soort en aantal te onderzoeken feiten, de tenlastelegging en de te

eisen strafmaat. Een verbetering van de communicatie tussen de eerste en de tweede

lijn klemt des te meer nu uit het dossieronderzoek naar voren komt dat het voor

verdachten in grote fraudezaken veelal lonend is om te appelleren. De meeste AG's

zeggen een warm voorstander te zijn van intensievere contacten met het eerstelijns-

parket. Overleg met de ovj over een strafzaak waarin nog geen hoger beroep is

ingesteld, is echter nog lang niet gebruikelijk. Via de Refraucom is de AG meestal wel

op de hoogte van het bestaan van de zaak, maar in opsporings- en vervolgings-

activiteiten mengt hij /zij zich over het algemeen zelden. Een aantal ovj's ziet daartoe

overigens ook de noodzaak niet.

'Zelf groei je mee in zo'n zaak en je komt op grond daarvan tot de tenlaste-

legging. Iemand die zo'n zaak verder niet kent, zal het dan wel in grote lijnen met

je eens zijn, maar noch voor hem noch voor mij levert dat veel extra's op.'

Een aantal andere ovj's is van mening dat er een zekere distantie behoort te zijn

tussen de eerste en de tweede lijn en heeft op grond daarvan bezwaar tegen inten-

sievere contacten met het parket PG in de opsporings- en vervolgingsfase. Uit deze

houding blijkt dat de sociale norm van het bewaren van afstand (Van de Bunt, 1985)

binnen het OM nog steeds geldingskracht heeft. Niettemin is op een aantal parketten

een structureel vooroverleg met de AG, of met een van diens beleidsmedewerkers, in

opbouw. In aanloop tot de behandeling in tweede aanleg vindt bovendien op vrijwel

alle parketten enige mate van overleg tussen de ovj en de AG plaats.

7.3 Justitiële afdoening

7.3.1 Doorstroming van zaken

In de vorige paragraaf is geconstateerd, onder meer door te verwijzen naar het

recentelijk gesloten convenant tussen het OM en de belastingdienst, dat pogingen

worden ondernomen om de verwerkingscapaciteit van de opsporingsdiensten en

het OM beter op elkaar af te stemmen. Fraude-ovj's dienen echter ook rekening te

houden met het aantal zaken dat de gerechtelijke instanties kunnen verwerken. De

volgende opmerking van een ovj geeft aan waar in dat verband de schoen wringt.

'Toen ik hier kwam, werd ik geconfronteerd met de kwestie dat de capaciteit van

de opsporingsdiensten, het OM, de RC en de rechter niet op elkaar waren afge-

stemd. Dat veroorzaakte een breuk. De opsporingsdienst besteedde een half jaar
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aan het onderzoek en daarna kwam de zaak in de undue delay kast en kon niet

verder worden afgehandeld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan kun je beter

zeggen: we beginnen niet aan zo'n zaak. Daarom hebben we de capaciteit van

de vier schakels op elkaar afgestemd en afgesproken dat we nooit meer zaken

zouden doen die de zwakste schakel niet aan zou kunnen. Ervan uitgaande

natuurlijk dat je probeert je zwakste schakel te versterken. Dat is het systeem

"budgettering en prioriteitsstelling". Dit systeem werkte goed, maar is vorig jaar

veranderd in verband met het project Intensivering fraudebestrijding.43 We moe-

ten nu voldoen aan de managementeisen van het fraudeproject en dat doen we

dan ook. In de toekomst zou dit een probleem op kunnen gaan leveren met de

rechtbank, want over de capaciteit bij de zittende magistratuur heeft het project

geen zeggenschap. Maar omdat die zaken zolang duren, zie je dat pas over 2,5

jaar. Het budgetteringssysteem deed precies het omgekeerde als het fraude-

project. Wij pasten de zaken aan, het project, de capaciteit.'

Het bovenstaande citaat brengt een knelpunt aan het licht, waarop onder andere Van

de Bunt en Van Duyne (1983) en Steenhuis (in een interview in Vrij Nederland, 15

januari 1994) eerder hebben gewezen: versterking van één of twee schakels van de

strafrechtelijke keten, zonder rekening te houden met de capaciteit van de overige

schakels, kan ertoe leiden dat zaken waarin zeer veel menskracht is geïnvesteerd,

onafgedaan blijven liggen, of zo laat berecht worden dat de redelijke termijn over-

schreden wordt dan wel dat het tijdsverloop zeer nadelige gevolgen heeft voor de

strafmaat.

De noodzaak om het zakenaanbod beter af te stemmen op de verwerkingscapaciteit

van de gerechtelijke instanties, vloeit ook voort uit de bevindingen van de dossier-

studie. In paragraaf 6.3 hebben we geconstateerd dat in fraudezaken veel tijd ver-

strijkt tussen het einde van het opsporingsonderzoek en de behandeling ter terecht-

zitting in eerste aanleg, tussen de afdoening door de rechtbank en de behandeling

van de appelzaak en tussen de afdoening door het hof en de behandeling in cassatie.

Dat de doorstroming van grote fraudezaken nog steeds problemen oplevert, blijkt in

de eerste plaats uit het feit dat de helft van de geïnterviewde ovj's aangeeft grote

problemen te ondervinden bij het reserveren van zittingsruimte. Voor een deel wordt

dit knelpunt door de gesprekspartners gerelateerd aan het niet-gedetineerd zijn van

verdachten. Zoals reeds geconstateerd is in paragraaf 4.4.1, zijn er in grote fraude-

zaken vaak onvoldoende gronden aanwezig om verdachten lang in voorlopige hech-

tenis te houden. Zaken waarin verdachten wel in voorarrest blijven, hebben voor-

rang op de zitting, waardoor fraudezaken vaak extra lang op zittingsruimte moeten

43 Dit project is een uitvloeisel van het besluit van de vergadering van PG's d.d. 16 september 1992 om de

fraudebestrijding een nieuwe Injectie te geven. Met het oog daarop Is een projectteam Intensivering

fraudebestrijding ingesteld. Dit projectteam Is voor een deel belast met de uitvoering van een aantal

besluiten van de ministerraad op het gebied van de sociale zekerheid. Ook moet het zorg dragen voor een

intensivering van het fraude-overleg tussen de uitvoerende diensten en het om. Tot slot heeft het project-

team een specifieke taak op het gebied van de grote fraudes, namelijk uitvoering geven aan hetbesluit om

in 1994 100 grote fiscale fraudes extra te verwerken. Ter uitvoering van dit besluit is (onder meer) het

reeds genoemde convenant met de belastingdienst gesloten.
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wachten. Andere factoren die het reserveren van zittingsruimte bemoeilijken, liggen

naar de stellige overtuiging van de ondervraagde ovj's in de omvang, aard en - soms

ook - de impopulariteit van grote fraudezaken.

`Wij hebben hier één mk-dag 44 in de week. Als ik dus voor zo'n zaak drie rok-

dagen achter elkaar moet plannen, betekent dat dat de hele boel hier op zijn kop

moet. Dan krijg ik bepaald geen blije gezichten hier.'

En een andere ovj:

`Ook rechters zitten nogal eens tegen fraudezaken aan te hikken. Ze hebben er

niet veel ervaring mee, de behandeling kost enorm veel tijd, om over de omvang

van de dossiers nog maar te zwijgen. Dat roept veel weerstand op.'

De strekking van bovenstaande opmerkingen komt overeen met de klachten die Van

de Bunt en Van Duyne (1983) optekenden uit de mond van leden van het OM. Niette-

min is enige progressie te bespeuren, getuige het feit dat bij een aantal arrondisse-

mentsrechtbanken inmiddels sprake is van een aparte fraudekamer. Meestal is deze

niet formeel ingesteld, maar blijkt de behandeling van fraudezaken steeds voor reke-

ning te komen van dezelfde drie rechters. De fraude-ovj's die bij een `fraudekamer'

hun zaken kunnen aanbrengen, beschouwen deze modaliteit als een belangrijke

vooruitgang. Behalve dat hiermee de ervaringskennis van de zittende magistratuur

gebundeld wordt, kunnen de ovj's in kwestie goed uit de voeten met de beschikbare

zittingsruimte.

Gegeven de beperkte zittingscapaciteit van de rechtbanken en gerechtshoven kan

een verzoek om schorsing of aanhouding van een zaak aanzienlijke vertragingen

opleveren. Uit het dossieronderzoek is naar voren gekomen dat een dergelijk verzoek

meestal afkomstig is van de verdediging en dat de zittende magistratuur dit zelden

afwijst. Een van de geïnterviewde ovj's zoekt daarom al in een vroeg stadium contact

met de advocaat van de verdachte. Door de verdediging tijdig in het bezit te stellen

van de pv's kan deze niet meer in redelijkheid om aanhouding van de strafzaak

vragen in verband met gebrek aan voorbereidingstijd. Ook vraagt deze ovj de advo-

caat expliciet welke getuigen hij door de RC wil laten horen. De ovj in kwestie is

ervan overtuigd dat, als gevolg van deze werkwijze, de zittende magistratuur verzoe-

ken van de verdediging om heropening van het gvo of schorsing dan wel aanhouding

van de zitting minder welwillend tegemoet ziet.

De ovj's verschillen van mening over de vraag of dossiers per zaak of per verdachte

aangeleverd moeten worden. Om de inzichtelijkheid van de fraudeconstructie te

vergroten en de omvang van het dossier te beperken, verdienen zaakdossiers de

voorkeur: de rolverdeling tussen de verschillende verdachten wordt dan immers

sneller duidelijk en verklaringen hoeven maar één keer opgenomen te worden. Een

kleine meerderheid van de ovj's opteert hierom voor het aanleggen van zaakdossiers.

Deze werkwijze leidt echter, zoals we gezien hebben in de hoofdstukken 4 en 5, tot

problemen wanneer de strafzaken tegen verdachten niet tegelijkertijd op de zitting

behandeld kunnen worden. Ter voorkoming van onnodige vertraging hebben ver-

44 Een dag gereserveerd voor zittingen vande meervoudige strafkamer.
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schillende ovj's er daarom alsnog voor gekozen om persoonsdossiers aan te leggen.

Met de uitwerking van rechterlijke uitspraken blijkt in de fraudezaken uit het

dossieronderzoek nogal wat tijd gemoeid geweest te zijn. Dit kan als een niet

onbelangrijk knelpunt worden beschouwd, temeer daar uit de motiveringen van de

rechters naar voren kwam dat deze zeer streng oordelen over wachttijden waarin

niets gebeurd is. Veruit de meesten van de geïnterviewde ovj's vinden dat de uitwer-

king van rechterlijke uitspraken nog altijd langer duurt dan wenselijk is. Slechts een

kleine minderheid is van mening dat dit probleem zich inmiddels heeft opgelost

doordat bij de griffie van de rechtbank of het hof inmiddels een vorm van traject-

bewaking geïntroduceerd is. Dat het OM bij het verkorten van bedoelde tijdsduur

ook een rol van betekenis kan spelen, blijkt uit de strategie die een van de ovj's

inmiddels ontwikkeld heeft.

`Na afloop geef ik een diskette, waarop het gehele proces-verbaal staat, aan de

griffier. Ik heb al gehoord dat die het ook weer doorspeelt aan de griffier van het

hof. Ze kunnen de bewijsmiddelen er dan zo uitwippen. Dat scheelt natuurlijk

een hoop tijd.'

De meeste ovj's zien het echter niet als hun taak om enige vorm van druk uit te

oefenen op de griffie.

`Nee, als ik gerequireerd heb is de zaak wat mij betreft afgelopen. Dat moet ik

ook wel, anders kom ik aan nog minder zaken toe.'

De ovj's weten echter ook niet of de AG op dit punt stelselmatig actie onderneemt.

'De AG belt hier nog wel eens heen. Die wil dan weten waar een zaak blijft. Soms

blijkt dan dat de zaak hier ergens is blijven liggen.'

Na een aantal teleurstellende ervaringen heeft een van de fraude-AG's de verant-

woordelijkheid op zich genomen om zaken waarin geappelleerd is, sneller door te

laten stromen. De ovj's sturen hem het schaduwdossier toe zodra een strafzaak is

afgedaan. Met de rechtbank heeft de AG in kwestie de afspraak gemaakt dat hij het

dossier van een gedetineerde verdachte binnen drie maanden en het dossier van een

niet-gedetineerde verdachte binnen vier maanden krijgt toegestuurd. Wanneer dat

niet gebeurt, neemt hij telefonisch contact op met de rechtbank. Op dezelfde manier

oefent hij een zekere vorm van pressie uit op de griffie van het hof. Een van de erva-

ringen die deze AG deed besluiten om op de hierboven uiteengezette manier te werk

te gaan, had overigens betrekking op een grote fraudezaak die oorspronkelijk ook

voor het onderhavige onderzoek was geselecteerd. De hoofdverdachte in deze zaak

had na een strafoplegging van vijf maanden onvoorwaardelijk door het hof cassatie

aangetekend bij de Hoge Raad. Het uitgewerkte arrest is echter nooit bij de Hoge

Raad aangekomen en het dossier was later ook niet meer bij het hof te traceren!

Noodgedwongen is dan ook van bestudering van dit fraudegeval afgezien.

7.3.2 Strafrechtelijk instrumentarium

De ovj's zijn over het algemeen goed te spreken over het strafrechtelijke instrumen-

tarium dat hen bij de bestrijding van grote fraudezaken ter beschikking staat. Zoals

reeds is vastgesteld in paragraaf 4.3.1 worden bij de aanpak van grote fraudezaken
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drie wetsartikelen in het bijzonder in stelling gebracht, te weten art. 225 WvSr.,

art. 68 AWR en art. 140 WvSr. Vooral met de eerste twee artikelen kunnen de ovj's over

het algemeen goed uit de voeten.

Artikel 225 WvSr. is een prachtig artikel, daar kun je bijna alles mee. Met valsheid

in geschrifte is ook altijd sprake van schriftelijk bewijsmateriaal waar je nauwe-

lijks omheen kunt. Art. 68 AWR is qua bewijslast meestal ook niet al te moeilijk.'

Enige ambivalentie valt te bespeuren ten aanzien van het gebruik van art. 140 WvSr.

Een aantal ovj's geeft aan steevast aan te sturen op een tenlastelegging waarin de

delictsomschrijving van voornoemd artikel voorkomt, anderen leggen dienaangaan-

de beduidend meer terughoudendheid aan de dag. Van beide standpunten wordt een
voorbeeld gegeven.

Artikel 140 WvSr. is mijn basisartikel. Dat is een goed geschreven artikel voor

onder andere georganiseerde fraude. Je hoeft dan niet te bewijzen dat een

individuele verdachte zich aan specifieke feiten heeft schuldig gemaakt, alleen

dat hij deelnam aan een criminele organisatie. Overigens leg ik daarnaast ook

altijd een aantal feiten ten laste die wel op de persoon zijn toegeschreven, deels

uit zekerheidsoverweging, deels om tot strafverhoging te komen.'

Artikel 140 is gewoon een heel moeilijk artikel. Door de jurisprudentie zijn er nu

wel de nodige verruimingen in aangebracht, maar het blijft een opgave om

bewezen verklaard te krijgen dat verdachten deel uitmaken van een criminele

organisatie.'

De tevredenheid van de ovj's over de wettelijke mogelijkheden waarover zij de

beschikking hebben, contrasteert met de klachten die tien jaar eerder tegenover Van

de Bunt en Van Duyne (1983) werden geuit. De juridische obstakels die toentertijd

werden gesignaleerd, lijken goeddeels uit de weg te zijn geruimd. Alleen ten aanzien

van de faillisementsfraudes en corruptie is de strafwetgeving naar het oordeel van

sommige fraude-ovj's voor verbetering vatbaar.

`Civielrechtelijk zit de faillissementswetgeving goed in elkaar, maar strafrechte-

lijk zitten er nogal wat gaten in. Neem artikel 344 WvSr., medewerking aan be-

drieglijke bankbreuk. Over wat je onder medewerking moet verstaan, bestaat

nog veel onduidelijkheid.'

Artikel 363 WvSr. is in mijn ogen ongeschikt om corruptie te bestrijden. Er wor-

den in dat artikel te veel causaliteitseisen gesteld.'

Vier fraude-ovj's opperen dat opneming van een algemeen fraude-artikel in het Wet-

boek van Strafrecht uitkomst kan bieden in situaties waarin de ovj niet goed weet

onder welke delictsomschrijving(en) de geconstateerde strafbare feiten ten laste

moeten worden gelegd. De overige ovj's zeggen de behoefte aan een dergelijk artikel

niet te voelen.

'Fraude-onderzoeken kennen eigenlijk twee problemen: het management en de

bewijstechnische kant. Als er iets fout gaat, ligt dat echter meestal niet aan de

delictsomschrijving. Er zijn wel collega's die pleiten voor een overkoepelend

fraude-artikel, maar dat lijkt mij overbodig. Wat je ook aan frauduleuze hande-

lingen verricht in Nederland, er is altijd wel een artikel op grond waarvan het

strafbaar is.'
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Aangezien het wettige en overtuigende bewijs dat een verdachte zich aan de ten

laste gelegde feiten heeft schuldig gemaakt in grote fraudezaken niet altijd eenvou-

dig te leveren is, is de wijze waarop het OM ten overstaan van de rechtsprekende

instanties de tenlastelegging onderbouwt, van grote importantie. Daarbij wordt niet

alleen gedoeld op de mate van overtuiging die leden van het OM ter terechtzitting

aan de dag weten te leggen, maar veeleer op het overleggen van stukken waarin de

essentiële elementen van de aanklacht beknopt zijn weergegeven. In het bijzonder

valt daarbij te denken aan het op schrift stellen van het requisitoir. Immers, wanneer

de zittende magistratuur voor de argumenten van de verdachte en diens raadsman

kan terugvallen op de schriftelijke weergave van het pleidooi, maar voor de onder-

bouwing van de aanklacht van het OM een beroep moet doen op het eigen geheugen

en een omvangrijk dossier, komt bij de toetsing der feiten de stellingname van de

verdediging wellicht beter uit de verf dan die van het OM. Het OM heeft zich in dat

geval door eigen toedoen in een achterstandspositie gemanoeuvreerd.

Tijdens de bestudering van de dossiers van de 43 ten behoeve van dit onderzoek ge-

analyseerde fraudezaken zijn de veldwerkers slechts bij hoge uitzondering gestuit op

een op schrift gesteld requisitoir, in tegenstelling tot de pleitnotitie van de verdedi-

ging, die zich wel altijd tussen de stukken bevond. De gesprekken met de leden van

het OM bevatten aanwijzingen dat het binnen de staande magistratuur nog steeds

niet tot de standaardprocedures behoort uitgewerkte requisitoiren ter beschikking te

stellen aan de zittende magistratuur. De gebrekkige administratieve ondersteuning

binnen de fraude-units (zie paragraaf 7.1) is hier voor een deel debet aan.

7.3.3 Strafrechtelijke resultaten

Ter afsluiting van het interview is aan de fraude-ovj's de vraag voorgelegd of zij

tevreden zijn over de manier waarop de gerechtelijke instanties doorgaans grote

fraudezaken afdoen. Het merendeel van de ovj's toont zich redelijk tevreden over de

strafmaat van de rechtbank. Alleen ten aanzien van de ontneming van wederrechte-

lijk verkregen voordeel vinden ze de rechtbank nogal terughoudend. Gehoopt wordt

dat de sinds kort vigerende `plukte'-wetgeving verbetering in deze situatie zal bren-

gen, al staat een aantal ovj's nogal sceptisch tegenover de veranderingsgezindheid

binnen de zittende magistratuur in de richting van een buitgerichte aanpak. Overi-

gens blijkt het OM zelf met de implementatie van voornoemde wetgeving ook niet

bepaald haast te maken (Nelen e.a., 1994).

Over de straftoemeting van het hof zijn de ovj's evenwel nog steeds45 niet te spreken.

`Het hof van barmhartigheid', zei een officier smalend. De ovj's zijn vooral ontevre-

den over het feit dat, zelfs wanneer het gehele vonnis van de rechtbank in hoger

beroep wordt bevestigd, bijna altijd een lagere straf wordt opgelegd. De hoven

verdisconteren naar het oordeel van de ovj's te veel het tijdsverloop in de strafmaat

45 Zoals is opgemerkt in paragraaf 5.4, hebben Brants en Brants (1991) reeds gewag gemaakt vaneen grote

onvrede binnen het OM over de afdoening van grote fraudezaken door de gerechtshoven.
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en gaan daarmee voorbij aan het gegeven dat de strafrechtelijke interventie in grote

fraudezaken per definitie tijdrovend is; bovendien moet, aldus de ovj's, worden

onderkend dat een aanzienlijk deel van de vertraging die optreedt, niet op het conto

van het OM te schrijven is.



Summary

The public prosecutor and cases

involving serious fraud

As requested by the assembly of procurators-general, the WODC investigated the

manner in which courts handle cases involving serious fraud. The public prosecu-

tor's role received special attention. Three questions served as the basis for this

investigation:

1 Which actions does the public prosecutor take in cases involving serious fraud?

2 What are the results of these efforts?

3 Which factors complicate successful handling of cases involving serious fraud?

Forty-three fraud cases were selected from the records of the procurators-general's

offices. Standardized questionnaires were used to examine the files for these cases as

well as all suspects concerned. Interviews with 24 staff members of the public prose-

cutor's office supplemented the investigation of the files.

The public prosecutor relies mainly on special criminal investigation teams to

handle cases involving serious fraud, as the police have little interest in this field.

Prosecution of cases involving serious fraud focuses on incidents concerning organ-

ized crime. The results of the criminal justice process were highly unsatisfactory in

the scarce cases of white-collar crime.

One-quarter of the criminal proceedings against chief suspects end in acquittal. Of

all chief suspects found guilty, slightly over half receive sentences that include

unconditional imprisonment.

General appeals and appeals for cassation are common in cases involving serious

fraud. These legal means serve suspects well, as one-sixth of initial guilty verdicts are

reversed by appeals courts. Furthermore, sentences meted out by courts of appeal

are lighter than those of district courts. This difference primarily results from the

duration of the judicial process. On average, nearly six years elapse between the

beginning of an investigation and the irreversible settlement of criminal cases.

The time necessary for settlement is subsequently affected by the limited capacity of

judicial institutions, delaying tactics used by suspects and lack of guidance from the

public prosecutor in the criminal investigation.

Fraud officers are seriously limited in their ability to direct cases as a result of

unsatisfactory organizational facilities at the offices of the public prosecutor. The

(frequent) shortage of administrative support is a serious obstacle. Inadequate

transmission of open cases and generally poor transfer of specialized knowledge to

newcomers is further cause for concern.

Aside from administrative adjustments, the public prosecutor would benefit from a

change of attitude. It needs to make the transition from an organization comprised

of autonomous professionals to a professional organization. Establishing project

teams might be conducive to processing cases involving serious fraud. Such teams
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would consist of two public prosecutors, an advocate-general, a financial expert and

a civil jurist in addition to administrative staff and a junior clerk. One prosecutor

would serve as project manager, while the other would act as spokesman and

provide backup. In addition to enhancing the understanding of one anothers'

methods and combining knowledge, this approach would preserve continuity in the

settlement of cases. Compiling a basic guide would also promote the transfer of

knowledge. This record of knowledge acquired through experience would enhance

learning opportunities for the staff members of the public prosecutor's office.



Résumé

Le ministère public et les grandes

affaires de fraude

A la demande de l'assemblée générale des procureurs-généraux, le WODC (Centre de

Recherche et Documentation, du ministère de la Justice néerlandais) a réalisé une

étude surl'approche (pénale) des grandes affaires de fraude. Le WODC s'est tout

particulièrement intéressé au r8le du ministère public et l'étude se fondait sur trois

questions:

1. Quelles sont les activités déployées par Le ministère public dans les grandes

affaires de fraude?

2. Quels sont les résultats obtenus par le ministère public?

3. Quels sont les facteurs qui entravent ou facilitent une approche réussie des

grandes affaires de fraude?

43 affaires de fraude ont été sélectionnées dans les administrations des parquets

près les cours d'appel. A l'aide de questionnaires standards, les dossiers de ces

affaires et de tous les suspects impliqués ont été étudiés. En complément de cette

étude des dossiers, des entretiens ont eu lieu avec 24 membres du ministère public.

En ce qui concerne la répression des grandes affaires de fraude, le ministère public

dépend surtout des services spéciaux de recherche, la police ne montrant que peu

d'intérêt en la matière.

La poursuite pénale est axée, dans les grandes affaires de fraude, surtout sur les cas

de 'crime organisé'. Dans les rares cas ou il était question de 'délit dans l'entreprise',

les résultats s'avéraient, par ailleurs, très insatisfaisants.

Un quart des poursuites pénales engagées contre les principaux suspects n'a pas

débouché sur un verdict de culpabilité. Un peu plus de la moitié des suspects qui

ont été condamnés, font été, entre autres, à une peine de prison ferme.

Dans les grandes affaires de fraude, les pourvois en appel et en cassation sont

souvent formés. L'usage de ces voies de recours s'avère favorable au suspect: eest

ainsi qu'un sixième des verdicts de culpabílité prononcés en premier ressort est

annulé par la cour d'appel; en outre, les peines infligées par les cours d'appel sont

moins sévères que celles infligées par les tribunaux de grande instance. Ces dispa-

rités sont principalement dues à la longueur de la procédure. Six années s'écoulent

en moyenne entre le début de l'enquête et le jugement irrévocable.

La durée du traitement des affaires est influencée successivement par le fait que les

instances judiciaires ne disposent pas de capacité de traitement suffisantes, par les

stratégies de retardement mises en oeuvre pas les suspects et par le fait que le

ministère public ne dirige pas suffisamment l'enquête préliminaire.

Les possibilités de direction de l'enquête préliminaire par les procureurs de la Reine

chargés des affaires de fraude sont limitées par le défaut d'organisation des

parquets. Un obstacle important est constitué par un support administratif



Résumé 104

(souvent) défaillant. Par ailleurs, la manière inadéquate dont les affaires en cours et,

de sur un plan plus général, les connaissances en matière de fraude, sont transmises

aux nouveaux venus est préoccupante.

En dehors d'adaptations dans le domaine administratif, le ministère public a tout

.intérêt à changer de culture. Organisation de professionnels autonomes à 1'heure

actuelle, il devra faire en sorte de devenir une organisation professionnelle. En ce

qui concerne l'approche des grandes affaires de fraude, la création d'équipes est

envisagée. Ces équipes seront constituées, outre de personnel administratif et d'un

secrétaire du parquet, de deux procureurs de la Reine, d'un avocat-général, d'un

spécialiste financier et d'un juriste en droit civil. L'un des procureurs de la Reine sera

responsable du projet tandis que son collègue servira de contact et de 'catcher'. Ceci

permettra non seulement de mieux comprendre les méthodes de travail respectives

et de rassembler les connaissances, mais également de garantir la continuité dans le

traitement de l'affaire. En vue de la transmission des connaissances, l'élaboration

d'un vade-mecum a également été recommandée. Des connaissances issues de la

pratique y seront consignées et la capacité d'apprendre des membres du parquet en

sera augmentée.
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De 43 grote fraudezaken in vogelvlucht

In deze bijlage wordt aan de hand van summiere zaakbeschrijvingen een overzicht gege-

ven van de grote fraudezaken die ten behoeve van de dossierstudie geselecteerd zijn. De

fraudegevallen zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. De gebruikte namen zijn fictief

en komen uit de koker van hetzij het opsporingsteam dat de zaak behandelde, hetzij de

onderzoekers. Benadrukt dient te worden dat de zaakbeschrijvingen berusten op de ver-

moedens van fraude zoals weergegeven in het pv en dus niet op de bewezen verklaarde

strafbare feiten.

Autobanden (BTW-fraude)

Import van autobanden uit België, Duitsland, Engeland en Luxemburg. Deze invoer werd

niet vermeld op het aangiftebiljet omzetbelasting. De banden werden gefactureerd voor

een bedrag dat 5 tot 10% lager lag dan de inkoopprijs, wel werd aan de afnemers omzet-

belasting in rekening gebracht. Deze belasting werd niet afgedragen. De afnemers brach-

ten de door de bv's gefactureerde omzetbelasting in mindering op de door hen af te dra-

gen omzetbelasting. Er werd gebruik gemaakt van valse facturen van de buitenlandse

bedrijven.

De schade werd geschat op f 2,7 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit de fiscale en

de douanerecherche. Na nietigverklaring van de dagvaarding is de strafzaak van de

hoofdverdachte opnieuw aangebracht bij het hof. De uitspraak was op het moment dat de

dataverzameling werd afgesloten, nog niet bekend. De zaak had toen een looptijd van zes

jaar. Twee overige verdachten kregen een gevangenisstraf van een jaar opgelegd, de

strafzaak van de vierde verdachte werd geseponeerd.

Bedrijf van 6 miljoen (premiefraude)

Hier is sprake van een netwerk van bedrijven en verdachten. Voor het opsporingsonder-

zoek naar de verdachten van start ging, waren al diverse andere 'tentakels' van het net-

werk aan een strafrechtelijk onderzoek onderworpen. Het Bedrijf van 6 miljoen had ca. 70

zwartwerkers in dienst. Het zwarte geld dat nodig was om deze zwartwerkers te betalen,

werd weggeboekt door middel van gefingeerde facturen van een andere bv. Op dezelfde

manier werden steekpenningen en privé-opnamen in de boekhouding weggewerkt.

De schade bedroeg naar schatting f 6 miljoen. Het opsporingsonderzoek werd gedaan

door de FIOD en de Rijksaccountantsdienst. Er verliep 5,5 jaar tussen de eerste opspo-

ringshandeling en de afdoening van de laatste verdachte. Elf van de 23 verdachten wer-

den schuldig verklaard. Zij kregen deels geldboetes, deels voorwaardelijke straffen

opgelegd. In de strafzaken van drie belangrijke verdachten werd het OM niet-ontvankelijk

verklaard in verband met het verstrijken van de redelijke termijn. De overige strafzaken

werden geseponeerd.
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Belgentruc (beleggingsfraude)
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Tegen (lage) vergoeding sloten Belgen fictieve lijfrente-overeenkomsten af met Neder-

landse contractpartners die daarvan fiscaal voordeel genoten door de termijnen van lijf-

renten in mindering te brengen op hun aangifte inkomstenbelasting. Het hele gebeuren

vond plaats onder regie van één man. De schade bedroeg 25 à 30 miljoen aan ontdoken

belasting. Het opsporingsonderzoek werd verricht door de belastingdienst. Het tijdsver-

loop tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste verdachte

bedroeg vier jaar. Geen van de 22 verdachten is veroordeeld. Drie kwart van de verdach-

ten werd door middel van een sepot buiten vervolging gesteld. In 25% van de gevallen

eindigde de zaak in een vrijspraak, een nietigverklaring van de. dagvaarding, of een niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het OM. Het brein in deze zaak werd in hoger beroep

vrijgesproken.

Black meet 1 (flessentrekkerij)

Een groep van verdachten maakte zich met behulp van elkaar opvolgende bv's schuldig

aan flessentrekkerij, oplichting, valsheid in geschrifte, bedrieglijke en eenvoudige bank-

breuk en belastingontduiking m.b.t. leveringen van vlees. De zaak werd onderzocht door

het ad hoc team Black meat. Kort samengevat gingen de verdachten als volgt te werk.

Door onmiddellijke betaling wekte men vertrouwen bij leveranciers. In een later stadium

stokte de betaling, terwijl de leveringen doorgang vonden. Het bedrijf werd na verloop van

tijd tot een faillissement geleid. Vanaf 1980 volgden de faillissementen elkaar in hoog

tempo op.

De schade bedroeg diverse miljoenen. Het opsporingsonderzoek werd verricht door de

politie, belastingdienst, RAD, bedrijfsvereniging, FIOD (fiscale en douanerecherche). Er

verliep negen jaar tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening; van de'laatste

verdachte. Twaalf verdachten zijn veroordeeld, twee zaken werden getransigeerd en één

geseponeerd. Twee hoofdverdachten kregen een gevangenisstraf van enkele jaren

opgelegd. In de strafzaak van de derde hoofdverdachte werd het OM na terugverwijzing

door de Hoge Raad niet ontvankelijk verklaard in verband met overschrijding van de

redelijke termijn.

Black meat II (BTW-fraude)

Een zaak die tijdens het opsporingsonderzoek naar Black meat 1 naar boven kwam. De

fraudeurs waren groothandelaren in vlees. De werkwijze was als volgt. Chinese restau-

rants bestelden vlees bij de groothandelaar. Op dat moment werd een afleveringsbon

gemaakt. Chauffeurs brachten het vlees rond. Bij aflevering werd door de afnemer mee-

gedeeld welke hoeveelheid hij op de factuur vermeld wenste te zien, waarna de chauffeur

de bon op de gewenste wijze opmaakte. De chauffeur leverde beide bonnen in bij de

groothandelaar. De eerste werd vernietigd en de tweede kwam in de boeken. Zo werd

ervoor gezorgd dat de gegevens die de fiscus bij de leverancier vond, klopten met de ge-

gevens van de frauderende detaillist. De leverancier verantwoordde in zijn administratie
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de 'zwarte verkopen' als 'contante omzet', zonder vermelding van de naam van de afnemer.

De schade bedroeg minimaal f 2,2 miljoen. Het onderzoek werd verricht door de Rijks-

politie, de bedrijfsvereniging en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen. Het opspo-

ringsonderzoek en het onderzoek ter terechtzitting namen samen vier jaar in beslag. Er

werden 31 personen als verdachten aangemerkt. Voor een groot deel waren dit zwartwer-

kers die bij een van de verdachte groothandelaren werden aangetroffen. In tegenspraak

met de in eerste instantie geformuleerde doelstellingen, richtte het onderzoek zich uitein-

delijk maar op één groothandelaar. Twee van de drie door het opsporingsteam als hoofd-

verdachte aangemerkte personen kregen van het OM een kennisgeving van niet-verdere

vervolging uitgereikt. De overgebleven hoofdverdachte werd in hoger beroep veroordeeld

tot twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en betaling van een geldboete.

B(r)oeren (premiefraude)

De verzamelloonstaten van een kwekerij vermeldden minder werknemers dan er in wer-

kelijkheid werkten. Voorts werd na het faillissement van de bv bedrieglijke bankbreuk

gepleegd. De schade bedroeg naar schatting f 1,9 miljoen. Het opsporingsteam bestond

uit de Rijkspolitie, de bedrijfsvereniging en de belastingdienst. Er verliep vijf jaar tussen

de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste verdachte. Er werden vier

verdachten vervolgd waarvan er één een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier

maanden kreeg opgelegd. De wijze van afdoening van de overige drie strafzaken was bij

sluiting van de dataverzameling niet bekend.

BTW-bootje (subsidiefraude)

Er werden bouwovereenkomsten gesloten met betrekking tot motortankschepen, waarin

een hogere bouwsom werd vermeld dan.de werkelijke. Op grond van deze hogere bouw-

sommen werden ten onrechte WIR-premies opgestreken.

De schade werd geschat op enkele miljoenen guldens. Het opsporingsonderzoek werd

verricht door de Rijkspolitie. Het tijdsverloop tussen de eerste opsporingshandeling en de

uiteindelijke afdoening was vier jaar. Van de veertien verdachten zijn er acht veroordeeld

tot een combinatie van voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete. De strafzaken

tegen de overige verdachten werden geseponeerd.

Carrousel II (overig)

Een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal, heling, verduis-

tering, oplichting, valsheid in geschrifte, handel in verdovende middelen en handel in

vuurwapens). In het onderzoek 'OM en grote fraudezaken' werden alleen de strafzaken

met betrekking tot oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte opgenomen. De

algehele leiding van de organisatie was in handen van één hoofdverdachte. De organi-

satie was divisiegewijs opgebouwd. Aan het hoofd van elk onderdeel stond een 'directeur'

die rechtstreeks in contact stond met de hoofdverdachte en alleen aan hem verantwoor-

ding schuldig was. Er werd gebruik gemaakt van katvangers en er werden rekeningen niet
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betaald. Er lopen lijnen van deze zaak naar Circuit 140. De hoofdverdachte uit de zaak

Carrousel II was tevens hoofdverdachte in de zaak Circuit 140 en in beide zaken ging het

om een wijdvertakte criminele organisatie.

De schade voor wat betreft dit onderdeel van de Carrousel ging de f 1 miljoen ruim te

boven. Het opsporingsonderzoek is uitsluitend door politie-ambtenaren verricht. De zaak

liep op het moment dat de dataverzameling werd afgesloten vier jaar; in een aantal straf-
zaken moest nog uitspraak worden gedaan door de Hoge Raad.

Circuit 140/Carrousel t. (BTW-fraude)

Het betrof hier een samenwerkingsverband tussen 9 ondernemingen en 23 natuurlijke

personen. Er werd over en weer gefactureerd zonder dat daar een goederenstroom aan

ten grondslag lag. Door een aantal rechtspersonen werd ten onrechte BTW teruggevor-

derd, terwijl andere (belastingplichtige) rechtspersonen voortijdig werden geliquideerd.

De constructie liep via België. Vijf personen werden als hoofdverdachten aangemerkt. Niet

afgedragen omzetbelasting: f 6,8 miljoen.

Volgens de FIOD is minimaal f 1 miljoen ten onrechte gerestitueerd. Het opsporingsteam

bestond behalve de FIOD uit de Rijkspolitie, de Inspectie Omzetbelasting en de Inspectie

Directe Belastingen. Er lopen lijnen naar de zaak Carrousel II. Een hoofdverdachte uit

Circuit 140 was tevens hoofdverdachte in de zaak Carrousel II. Bijna tweederde deel van

de verdachten is door middel van een beleidssepot buiten vervolging gesteld. Van de wel

aangebrachte strafzaken verklaarde het hof de inleidende dagvaarding nietig vanwege de

onoverzichtelijkheid van het dossier. Deze zaken werd opnieuw aangebracht. Twee van de

verdachten kregen bij het hof een gevangenisstraf van respectievelijk 12 en 48 maanden

opgelegd. De laatste straf kon niet worden geëxecuteerd omdat de verdachte inmiddels

naar het buitenland was gevlucht. Drie verdachten (waaronder de hoofdverdachte uit

Carrousel II) werden vrijgesproken. In de zaak tegen de laatste hoofdverdachte werd de

dagvaarding door het hof nogmaals nietig verklaard in verband met een onjuiste beteke-

ning van een van de processtukken.

Corrupte keurmeester (EG-fraude)

Vlees werd (voor een veel te lage prijs) ingekocht bij een Engels bedrijf en tegen betaling

door een vleeskeurmeester voorzien van de nodige stempels en papieren voor doorvoer

naar een land buiten de Europese Gemeenschap. EG-restituties werden zo opgestreken,

maar het vlees bleef in Nederland. Zo werd voor ruim f 3 miljoen aan heffingen, belastin-

gen en dergelijke ontdoken en werden andere bedrijven voor naar schatting f 2 miljoen

benadeeld.

Het onderzoek werd verricht door de politie, de FIOD en de veterinaire inspectie. Tussen

de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste verdachte verstreek zes

jaar. De drie hoofdverdachten kregen een onvoorwaardelijke, dan wel deels onvoorwaar-

delijke, deels voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd variërend van zes tot twaalf

maanden. Twee verdachten werden door middel van een sepot buiten vervolging gesteld

en het OM werd in één strafzaak niet ontvankelijk verklaard.
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Cyprus (EG-fraude)
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Een bv exporteerde op papier vlees naar het Turkse deel van Cyprus, een van de streken

waarvoor bij export een restitutie wordt uitgekeerd door het Produktschap voor Vee en

Vlees (PVV). Het vlees werd ingekocht bij een andere bv voor een prijs waarop de restitu-

tie reeds in mindering was gebracht. Deze bv bleef rechthebbende op de restitutie. De

benodigde vervalste certificaten van inklaring en vrachtbrieven werden geleverd door een

bemiddelaar. Deels werden ze opgemaakt door weer een andere bv. Geen van de partijen

vlees is ooit de grens overgegaan.

De schade bedroeg f 1,5 miljoen aan ten onrechte door het PW betaalde restituties. Het

opsporingsonderzoek werd verricht door de FIOD. De totale afhandelingsduur van de zaak

bedroeg vijf jaar. Van de zeven verdachten kreeg alleen de hoofdverdachte een voorwaar-

delijke gevangenisstraf opgelegd en een boete. De overige strafzaken, waaronder vier

tegen rechtspersonen, werden geseponeerd.

Dakdekkers (premiefraude)

Zwarte lonen die werden uitbetaald aan de werknemers van een bedrijf, werden gedekt

door valse facturen van zogenaamde onderaannemers. Bovendien ontvingen veel werk-

nemers naast hun zwarte loon ook nog een uitkering. Na het faillissement van het bedrijf

vond bedrieglijke bankbreuk plaats en continueerde een nieuwe firma de bedrijfsvoering.

De schade aan niet-betaalde uitkeringen en premies en ten onrechte verstrekte uitkerin-

gen bedroeg f 1 miljoen. Het onderzoek werd verricht door de gemeentepolitie, de belas-

tingdienst, de bedrijfsvereniging en de gemeentelijke sociale dienst. Het tijdsverloop

tussen de eerste opsporingshandeling en de uiteindelijke afdoening bedroeg vier jaar. Alle

(vier) de verdachten kregen een vrijheidsstraf opgelegd, variërend van twee maanden

voorwaardelijk tot twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk voor de hoofdverdachte.

Delftenaar in Leiden (premiefraude)

Een bedrijf had meer dan 50% van de omzet over 1986 niet verantwoord. Er werd gesug-

gereerd dat er sprake was van onderaanneming. Door het opnemen van valse facturen

van onderaannemers werd de suggestie gewekt dat verrichte arbeid niet door eigen

personeel was verricht en dat voor deze personeelsleden derhalve geen premies hoefden

te worden betaald. Met deze valse facturen werd het zwart uitbetalen van werknemers

gecamoufleerd.

Een tweede bedrijf werd voornamelijk gebruikt voor zogenaamde G-geldtransacties. Geld

dat geblokkeerd was voor premiebetalingen aan de fiscus en de bedrijfsvereniging, werd

overgeheveld naar een andere bv met een G-geldrekening. Het laatste bedrijf kon als ge-

volg van een overschot op de G-rekening deblokkering aanvragen.

De geschatte omvang van de schade bedroeg f 3,5 miljoen. Het opsporingsteam bestond

uit de Rijkspolitie, de belastingdienst en de bedrijfsvereniging. De zaak had bij het afslui-

ten van de dataverzameling een looptijd van zes jaar; de strafzaken jegens vier verdachten

moesten na terugverwijzing door de Hoge Raad nogmaals door het hof beoordeeld wor-
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den. Van de overige negen verdachten zijn er drie alleen ingeschreven bij het parket, maar

is ten aanzien van de afdoening van hun zaken nooit een formele beslissing genomen;

één verdachte werd na het indienen van een bezwaarschrift door middel van een sepot

(oud feit) buiten vervolging gesteld. In één geval werd de dagvaarding nietig verklaard,

van een andere verdachte is het dossier spoorloos verdwenen. De resterende verdachten

kregen in eerste aanleg een geldboete of deels voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Diamant (beleggingsfraude)

Beleggingsconstructie in diamanten. Door allerlei schijnhandelingen en het achterhouden

van bescheiden werd bij de fiscus de indruk gewekt dat gespeculeerd werd in de dia-

manthandel, met alle fiscale voordelen vandien. De hoofdverdachte liet de cliënten een

lening afsluiten bij een Zwitserse bank. Deze bank zou de diamanten als zekerheid onder

zich houden. Bij onderzoek in Zwitserland bleken echter geen diamanten te vinden.

Schade: ter zake van alle cliënten: f 16,7 miljoen; ter zake van de cliënten waartegen

proces-verbaal is opgemaakt: f 6,9 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit de FIOD. Drie

van de 54 verdachten zijn strafrechtelijk vervolgd, de overige zaken zijn geseponeerd.

Twee verdachten zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf van enkele maan-

den. In de zaak tegen de hoofdverdachte werd het OM niet ontvankelijk verklaard omdat

het gvo niet was gesloten. De zaak werd daarna niet meer aangebracht.

Dossier Monta (premiefraude)

'Buitenfirma's' waren in het jargon van het betrokken bedrijf firma's die een permanente

positie bij het bedrijf hadden verworven. De onderlinge verwevenheid kwam onder meer

tot uitdrukking in het feit dat de buitenfirma's op de bedrijfsterreinen van de onderzochte

onderneming waren gevestigd. Een groot aantal werknemers van Duitse buitenfirma's

bleek al geruime tijd in Nederland werkzaam, zonder dat zij waren aangemeld bij de be-

drijfsvereniging, zodat geen loonbelasting of premies werden afgedragen. Na onderzoek

door de Inspectie der Rijksbelastingen trok een GmbH zich terug, waarna een andere

Duitse rechtspersoon de vestiging overnam. Ook deze meldde zijn werknemers niet aan.

Van verschillende Duitse bedrijven werden werknemers ingehuurd, zonder dat deze een

vergunning daartoe bezaten, noch in de BRD, noch in Nederland. Er werden dusdanige

administratieve maatregelen getroffen dat de uitgevoerde werkzaamheden de schijn

hadden van onderaanneming.

De omstandigheden waaronder de betrokken Duitse bedrijven op het terrein van het

Nederlandse onderneming te werk gingen, maakten het de werknemers mogelijk om in de

BRD vrijstelling van belastingheffing te verkrijgen omdat zij in Nederland afdrachtplichtig

zouden zijn. Tevens was er sprake van het omkopen van Mobiele Vaklieden (toezicht-

houders) die uren controleerden voor het Nederlandse bedrijf.

Het bedrijf zelf werd benadeeld voor ten minste enige honderdduizenden guldens in ver-

band met meer gedeclareerde uren dan er gewerkt waren. De Duitse overheid werd bena-

deeld in verband met Auslose (forensenvergoeding): per werknemer f 20.000 per jaar,

waarover geen afdrachten werden gepleegd. De Duitse en Nederlandse overheid werden
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eveneens benadeeld in verband met verzekeringspremies die niet werden afgedragen.

Bovendien zijn deze staten grote bedragen aan inkomstenbelasting misgelopen.

De totale schade was niet exact te bepalen, doch was aanzienlijk. Het opsporingsteam

bestond uit de Rijkspolitie, de belastingdienst en de bedrijfsvereniging. Van de negen

verdachten kregen er zes een voorwaardelijke gevangenisstraf met geldboete opgelegd,

twee strafzaken werden geseponeerd en één (mede)verdachte werd vrijgesproken.

Duister in Duitsland (premiefraude)

Het ging hier om een grote koppelbaasorganisatie die in relatie stond tot andere koppel-

bazenorganisaties. Nederlandse en Britse werknemers werden ter beschikking gesteld

aan Duitse bedrijven. De Nederlandse koppelbazen maakten om werk te verkrijgen ge-

bruik van Duitse GmbH's. Een overkoepelende organisatie liet door katvangers een GmbH

kopen of oprichten. Zij verkocht bescheiden ten name van deze GmbH's aan diverse

Nederlandse koppelbazen. Die gebruikten deze bescheiden in Duitsland, waardoor zij, in

eerste instantie, als werkgever voor de controlerende instanties onzichtbaar bleven. Met

de GmbH's werd dus niet meer dan een rookgordijn opgetrokken; vanuit het adres waar

deze rechtspersonen waren ingeschreven, vonden in het geheel geen activiteiten plaats.

De koppelbazen werkten zowel met uitkeringsgerechtigden als met personen die niet de

beschikking hadden over een uitkering. De eerste groep behield haar uitkering, de tweede

groep werd via valse ontslagbewijzen in Nederland aan een uitkering geholpen. Aan de

werknemers werden valse jaaropgaven verstrekt, waardoor ten onrechte geen of te weinig

belasting werd betaald. Daarnaast werden, veelal ten onrechte, premies en subsidies ver-

strekt. Ook werd er zowel in Nederland als in de BRD kinderbijslag aangevraagd.

De totale schade bedroeg ongeveer f 3,3 miljoen. In het fraudeteam waren zowel de poli-

tie, het GAK als de sociale dienst vertegenwoordigd. Er verstreek zes jaar tussen de eerste

opsporingshandeling en de afdoening van de laatste strafzaak. Van de 67 verdachten

werd meer dan de helft veroordeeld. De hoofdverdachten kregen straffen van enkele jaren

opgelegd. Drie personen werden vrijgesproken en de overige verdachten werden door

middel van een sepot buiten vervolging gesteld.

Familleleed (premiefraude)

De hoofdverdachten vroegen werknemers eigen bedrijven op te richten waaraan zij ver-

volgens werk leverden. Facturen werden vervalst en gebruikt om zwart uitbetaalde lonen

en overuren te dekken. Na het faillissement van de onderneming van de hoofdverdachten

werden arbeidscontracten tegen betaling overgenomen door het bedrijf van een advocaat.

Ook werd een aanzienlijke hoeveelheid goederen aan de boedel onttrokken en bij derden

ondergebracht. De schade als gevolg van het onttrekken van goederen aan de boedel

bedroeg ruim f 1 miljoen. Aan belastingen en premies werd minimaal f 2,5 miljoen ont-

doken. De politie, belastingdienst, Rijksaccountantsdienst en GAK verrichtten samen het

onderzoek. Vanaf de eerste opsporingshandeling tot aan de afdoening van de laatste

verdachte heeft de zaak de onderzoekende en rechtsprekende instanties 7,5 jaar bezig

gehouden. Twee verdachten kregen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van respec-
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tievelijk 9 en 21 maanden opgelegd. De derde verdachte werd door middel van een sepot
buiten vervolging gesteld.

Gatenk(a)as (overig)

Valse balansen en jaarrekeningen werden gebruikt om banken te bewegen tot het ver-

strekken van kredieten. Toen de banken argwaan kregen, werd de handel verkocht aan

een van de verdachten, die door de hoofdverdachte onder bedreiging met geweld ge-

dwongen werd een schuldbekentenis te tekenen. Daarna ging het lospeuteren van kredie-

ten gewoon door. De bedrijfsmiddelen van de zaak werden ter zekerheid overgedragen

aan drie verschillende banken. Er werd geen boekhouding of administratie bijgehouden

en er werden gelden voor privé-doeleinden aan de boedel onttrokken. De schade bedroeg

ruim f 1 miljoen. Het opsporingsonderzoek werd verricht door de Rijks- en gemeente-

politie. Een inhoudelijke behandeling van deze zaak in hoger beroep heeft nooit plaats-

gevonden. Eén verdachte appelleerde, maar zowel het OM als de verdachte trokken het

hoger beroep in. De zaak werd toch aangebracht met als resultaat dat het OM niet-

ontvankelijk werd verklaard. Drie verdachten kregen straf opgelegd; de hoogst opgelegde

straf was acht maanden onvoorwaardelijk. De overige zes strafzaken werden geseponeerd.

Gelaarsde ruiter (flessentrekkerij)

De verdachten begaven zich op schoenenbeurzen. Daar maakten ze verschillende fabri-

kanten en leveranciers warm voor het leveren van schoenen. De eerste levering verliep

steevast naar wens: men betaalde of had de partij verzekerd. Daarna ging het mis: geen

betalingen meer, onverzekerde partijen, ongedekte cheques en wissels enzovoort. Kas-

tekorten werden gedekt met valse facturen. Zwart geld werd witgewassen in Zwitserland

via een aldaar opgerichte bv. Na het faillissement bleek de hele inboedel verdwenen.

De schade die werd veroorzaakt door de ten laste gelegde strafbare feiten bedroeg f 1,6

miljoen. De crediteurs zijn echter benadeeld voor minimaal f 4 miljoen. Het opsporings-

onderzoek werd verricht door de Rijkspolitie, de CRI en het GAK. Het opsporingsonderzoek

en de gerechtelijke afdoening(en) namen gezamenlijk vier jaar in beslag. De hoofdver-

dachte kreeg in hoger beroep een straf opgelegd van anderhalf jaar. De overige straf-

zaken werden geseponeerd of, in een paar gevallen, getransigeerd.

Geladen werk (premiefraude)

Door een bedrijf werd met gemiddeld 150 personeelsleden elektrotechnisch werk verricht

in de on- en offshore industrie. Uit de boekhouding van het bedrijf bleek dat het bij het

bedrijf werkzame personeel gedeeltelijk of geheel zwart werd uitbetaald. Tevens werd per-

soneel geleend bij een ander bedrijf. Ook ten aanzien van dat personeel werden geen pre-

mies en belastingen afgedragen. Door een van de hoofdverdachten werden de zwart uit-

betaalde lonen administratief gedekt met valselijk opgemaakte facturen die van een ande-

re verdachte waren gekocht. Daarop was hoofdzakelijk de levering van materialen ver-

meld, terwijl in werkelijkheid van dergelijke leveranties nauwelijks sprake was. Over de
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periode 1982-1984 werd de op deze facturen vermelde BTW ten onrechte teruggevorderd.

De schade werd geschat op minimaal f 7 miljoen. Het opsporingsonderzoek werd verricht

door de politie, de belastingdienst en het GAK. Er waren veertien verdachten bij de zaak

betrokken. Elf van hen werden echter alleen op de parketadministratie ingeschreven,

daarna is er niets meer met'hun zaak' gebeurd. Twee verdachten werden veroordeeld tot

gevangenisstraffen van respectievelijk 1,5 en 2,5 jaar. Tevens werd jegens hen een maat-

regel ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel opgelegd. De laatste

verdachte werd door middel van een sepot buiten vervolging gesteld.

Gips (overig/milieu)

Een onderneming zorgde ervoor dat verontreinigd gips van Duitse bedrijven opgeslagen

werd bij verschillende Nederlandse bedrijven. Wantrouwende opslaghouders werden om

de tuin geleid met een analyserapport waaruit moest blijken dat het hier geen chemisch

afval betrof. Onderzoek wees echter uit dat er minstens tienmaal zoveel cyanide in het

gips zat dan wettelijk was toegestaan. Winst voor deze onderneming: DM 3,4 miljoen.

Opruimkosten van het gips: f 20 miljoen. Het onderzoek werd verricht door de politie, de

Inspectie Milieuhygiëne en de afdeling Recherchezaken van het ministerie van VROM. Het

opsporingsonderzoek en de gerechtelijke afdoening namen samen 4,5 jaar in beslag. De

hoofdverdachte kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar en

moest f 2,3 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen. De tenuitvoer-

legging van de ontnemingsmaatregel leverde bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden grote

problemen op, zodat uiteindelijk niets anders restte dan de vrijheidsstraf uit te breiden

met zes maanden vervangende hechtenis. De overige strafzaken werden geseponeerd.

Goudhandel (BTW-fraude)

Over een periode van twee jaar werden, onder leiding van de hoofdverdachte, bij een

Luxemburgse bank dagelijks tientallen kilogrammen, soms meer dan 100 kg, goud inge-

kocht door koeriers van smokkelgroepen. De prijs lag iets boven de dagprijs. In gepant-

serde auto's werd het goud vervoerd naar een Nederlandse Grondstofbank die dit goud

weer voor iets onder de dagprijs inkocht. Aangezien de bank een factuur eiste waaruit

kon worden opgemaakt dat er BTW betaald was, werd door middel van door de hoofd-

verdachte ingevulde blanco facturen, afkomstig van een van de verdachte bedrijven, de

schijn gewekt dat het goud van dit bedrijf afkomstig was. In werkelijkheid werd echter

geen BTW betaald, omdat in Luxemburg geen omzetbelasting wordt berekend over de

inkoop van goud. Door aan Nederlandse banken wel de BTW in rekening te brengen en de

BTW niet af te dragen aan de fiscus, werden aanzienlijke winsten geboekt.

De schade bedroeg naar schatting f 34 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit de

belastingdienst, de CRI en de FIOD. Van de 22 verdachten kreeg de helft een gevangenis-

straf van twee tot vijf jaar opgelegd. Twee van hen hoorden bovendien een ontnemings-
maatregel ex art 36e WvSr. tegen zich eisen, maar de zittende magistratuur honoreerde

deze vorderingen slechts in beperkte mate. Twee personen werden vrijgesproken, de

overige verdachten kregen een transactie of sepot.
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Grensoverschrijdend beton (premiefraude)
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Vanaf 1976 werden in Nederland en daarbuiten met grote regelmaat ondernemingen op-

gericht en gekocht die met personeel betonvlechtwerk verrichtten. Deze bedrijven werden

nagenoeg allemaal na een werkzame periode van één à anderhalf jaar in de richting van

een faillissement gevoerd, met achterlating van grote schulden ten nadele van de fiscus

en de bedrijfsverenigingen. Alle (tien) bv's waren gerelateerd aan een en dezelfde hoofd-

verdachte. De vestigingsplaatsen van de rechtspersonen, alsmede de bij de Kamer van

Koophandel geregistreerde bestuurders veranderden met enige regelmaat. De geschatte

schade was f 3,4 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit de politie en het GAK. Het op-

sporingsonderzoek en de gerechtelijke afdoening namen acht jaar in beslag. Twee straf-

zaken eindigden in een sepot; twee verdachten, waaronder de hoofdverdachte, kregen

een gevangenisstraf opgelegd van enige maanden; vier verdachten werden vrijgesproken.

Grimmige beeldjes (overig)

Uit de boedel van een failliete bv werden mallen verduisterd voor het maken van gipsen

beeldjes. Deze mallen doken later op bij een andere bv, waarachter personen van dezelfde

organisatie schuil gingen. De door de hoofdverdachten opgerichte rechtspersonen waren

geen van alle een lang leven beschoren. In het zicht van het zoveelste faillissement wer-

den materialen, grondstoffen en produktiemiddelen naar Sri Lanka verzonden, voor een

nieuw op te richten bedrijf. Met betrekking tot deze zending werd een valse factuur opge-

maakt die vijfmaal de werkelijke waarde van de beeldjes betrof. Die factuur is vervolgens

nooit betaald.

De schade als gevolg van verduistering, valse belastingaangiften en vervalste facturen

bedroeg naar schatting f 2,2 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit leden van de Rijks-

politie, de belastingdienst en een adjunct-accountant van de justitiële dienst. Er verliep

vijf jaar tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste verdachte.

Acht personen werden als verdachten aangemerkt. De helft hiervan werd veroordeeld tot

(deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen van enkele maanden. Drie strafzaken werden

geseponeerd en in één strafzaak werd de dagvaarding nietig verklaard.

HAGRO (premiefraude)

Naast koppelbaasfraude werd ook fraude met G-geld (zie Delftenaar in Leiden) en

bedrieglijke bankbreuk gepleegd. Zwart uitbetaalde lonen werden gedekt met behulp van

valse facturen en vervalste loonlijsten. Er worden negentien deelonderzoeken verricht

door het opsporingsteam, dat bestond uit medewerkers van de politie, de bedrijfsvereni-

ging, de belastingdienst, het GAK en de loontechnische dienst.

De schade bedroeg ongeveer f 2 miljoen. Het onderzoek en de zittingen namen samen 4,5

jaar in beslag. Het onderzoek richtte zich op twintig verdachten, waarvan veertien perso-

nen veroordeeld werden tot een gevangenisstraf en een boete. De (onvoorwaardelijke)

vrijheidsstraffen die aan de twee hoofdverdachten werden opgelegd, bedroegen respec-

tievelijk 1,5 en 2,5 jaar.
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Hoge bomen (subsidiefraude)

119

In een natuurgebied werden werkzaamheden uitgevoerd door een Vennootschap onder

Firma (VOF) onder leiding van een vertegenwoordiger van een overheidsinstantie. Het

vermoeden bestond dat de opbrengsten uit de verkoop van runderen, riet en hooi niet

afgedragen werden aan de bewuste overheidsinstantie, maar verduisterd werden door de

gedeeltelijke afschrijving van de investering in een machine, dan wel aangewend werden

voor de aankoop van land. Tevens zou valsheid in geschrifte gepleegd zijn bij de aanvraag

van subsidies. De administratie van dit grijze geldcircuit werd gevoerd door de genoemde

VOF, maar met medeweten en volledige instemming van de verantwoordelijke overheids-

instantie. De schade bedroeg f 26 miljoen, maar dit bedrag is volgens verdachten in zijn

geheel ten goede gekomen aan het natuurbeheer. Tussen de eerste opsporingshandeling

en de laatste uitspraak verliep 4,5 jaar. Van de dertien verdachten werden er twee vrij-

gesproken en vier schuldig verklaard zonder oplegging van straf; de overige strafzaken

werden geseponeerd.

Kunst-gebit (overig/merkenfraude)

Vanuit Seoul via Hamburg werden 450.000 tandenborstels met het (vervalste) merkteken

Jordan A.S: ingevoerd in Nederland. Omdat de partij afkomstig was uit een ontwikke-

lingsland, was geen invoerbelasting verschuldigd. De partij werd op naam van een bv

ingevoerd, zodat niet direct BTW betaald hoefde te worden. Hiertoe werd een blanco fac-

tuur van een Limited (Ltd.) valselijk opgemaakt. Tevens werd een aantal douaneformulie-

ren vervalst. Ook bij de verkoop van de tandenborstels vonden verschillende malversaties

plaats; zo werd gebruik gemaakt van valse facturen, vrachtbrieven, koopcontracten,

inspectiecontracten en een vervalst inklaringsdokument. Met de vervalste papieren had de

importeur van de partij de nooit betaalde BTW terug willen vorderen.
De opbrengst van de tandenborstels was f 180.000, de schade voor Jordan bedroeg onge-

veer f 1 miljoen. Het opsporingsteam Jordan' bestond uit leden van de gemeentepolitie,

het GAK en de fiscale en douanerecherche van de FIOD. Naar aanleiding van deze zaak

kwam men een koppelbaaszaak op het spoor, waarin dezelfde verdachten een hoofdrol

speelden. Deze zaak, die overigens in het onderhavige onderzoek buiten beschouwing is

gebleven, had enige invloed op de duur van het opsporingsonderzoek en de uiteindelijke

strafoplegging. Vanaf de eerste opsporingshandeling tot aan de uiteindelijke afdoening

verliep 9,5 jaar. Van de negen verdachten kregen er vier een vrijheidsstraf opgelegd,

variërend van twee maanden voorwaardelijk tot acht maanden onvoorwaardelijk. In de

strafzaken tegen de twee hoofdverdachten werd het OM niet-ontvankelijk verklaard in

verband met overschrijding van de redelijke termijn.

Lappendeken (premiefraude)

Deze zaak speelde zich af binnen de Turkse loonconfectie. Het bedrijf van de hoofd-

verdachte had personeel in dienst dat niet op de loonlijst stond. De aangifte premies en

loonbelasting was dus onjuist. Om de extra omzet die het 'zwarte' personeel behaalde te
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verantwoorden, deed de hoofdverdachte het door middel van valse facturen voorkomen

alsof er werk door andere confectie-ateliers werd uitgevoerd. In de administratie werd de

extra omzet verantwoord onder de noemer 'uitbesteed werk: De valse facturen dienden

tevens als basis voor het ten onrechte verkrijgen van de vooraftrek omzetbelasting. Ook

werd een VOF opgericht met als enig doel het verkrijgen van een starterssubsidie.

De schade bedroeg meer dan f 1 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit de Rijks-

accountantsdienst, de FIOD en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen. Tussen de eerste

opsporingshandeling en de afdoening van de strafzaak tegen de laatste verdachte ver-

streek vijf jaar. Zes van de zeven verdachten kregen een straf opgelegd, de hoofdverdach-

ten een gevangenisstraf van één tot twee jaar. In de laatste zaak werd de rechtbank

onbevoegd verklaard.

Mariken (premiefraude)

Het betrof hier een zeer omvangrijke koppelbaasorganisatie werkzaam langs vrijwel de

gehele Duits-Nederlandse grens, met vertakkingen in Duitsland. Door middel van dek-

mantelorganisaties werden valse facturen geleverd aan zelfstandige koppelbazen. Ook

werden werknemers onder de vlag van verschillende GmbH's voor een lager bedrag dan

er werd verdiend verzekerd.

Het opsporingsteam schatte de schade op minimaal f 5,6 miljoen. Het opsporingsonder-

zoek werd verricht door ambtenaren van de politie, de belastingdienst, het GAK en de

GSD. Tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de strafzaak van de

laatste verdachte verstreek zeven jaar. Van de 41 verdachten werden er 25 strafrechtelijk

veroordeeld. De hoofdverdachte kreeg achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes

maanden voorwaardelijk. Twee verdachten werden vrijgesproken, in één geval werd de

dagvaarding nietig verklaard. De overige zaken werden geseponeerd of getransigeerd.

Melk is goed voor elk (EG-fraude)

De EG kent een regeling waarbij steun wordt toegekend voor verwerking van magere

melkpoeder tot veevoeder. Voorwaarde is dat aan de melkpoeder geen vreemde stoffen

toegevoegd zijn. De directeur en de commercieel medewerker van een bv besloten tot het

mengen van melk- en weipoeder. Door dit mengsel te verkopen als zuivere melkpoeder

werd ten onrechte EG-subsidie ontvangen en kon een hogere prijs bedongen worden.

Het opsporingsonderzoek werd verricht door de AID. Opsporingsonderzoek en zittingen

namen gezamenlijk zes jaar in beslag. Een van de twee hoofdverdachten werd veroor-

deeld tot negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de ander tot een voorwaar-

delijke gevangenisstraf en 180 uur dienstverlening. De strafzaken van de medeverdachten

werden geseponeerd of getransigeerd.

Negende zondeval (beleggingsfraude)

Zevenenveertig deelonderzoeken naar allerhande vormen van corruptie, afpersing, bedrog

en misbruik van gezag door medewerkers binnen een bedrijf. Kernverwijt is dat de direc-
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teur 'beleggingen' door het inschakelen van tussenpersonen prijzen van beleggingsobjec-
ten omhoogdreef en de winst (gedeeltelijk) in eigen zak stak.

De precieze omvang van de schade is onbekend. Zowel het bedrijf zelf als de onderaan-

nemers leden verlies. Er werd een teruggave aan de staat geëist van meer dan f 1 miljoen.

Het onderzoek werd geleid door de Rijksrecherche met medewerking van politie, RAD en

CRI. Tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening in hoger beroep van de

hoofdverdachten verstreek vijf jaar. Er werden 44 personen als verdachte aangemerkt. Vier

moesten er een transactie betalen, 33 verdachten werden buiten vervolging gesteld door

middel van een sepot. Van de zeven personen die wel gedagvaard werden, werd er één

buiten vervolging gesteld door de raadkamer als gevolg van een bezwaarschriftprocedure

tegen de dagvaarding. Drie strafzaken eindigden in eerste aanleg in vrijspraak of ontslag

van alle rechtsvervolging. De drie verdachten die in eerste aanleg wel werden veroordeeld

(waaronder de twee hoofdverdachten), werden in hoger beroep alsnog vrijgesproken.

Operatie video (BTW-fraude)

Het ging in deze zaak om een carrousel-levering van videobanden. Op papier werden de

videobanden geïmporteerd vanuit Duitsland, om na enkele tussenstations in Nederland

weer te worden uitgevoerd. In feite werden de goederen in het geheel niet verplaatst. Aan

het begin van de keten werd gebruik gemaakt van valse facturen waarop BTW in rekening

werd gebracht teneinde een aftrekbare voorbelasting te creëren. Bij de tussenschakels

vielen de af te dragen BTW en de aftrekbare voorbelasting tegen elkaar weg, maar aan het

eind van de keten vorderde men op grote schaal BTW terug. De schade werd door de FIOD

geschat op 1,7 miljoen (19% van de invoerwaarde). Het onderzoek werd verricht door de

FIOD. Tussen het begin van de opsporing en de afdoening van de strafzaak jegens de

laatste verdachte verliep vijf jaar. Zeven verdachten werden vervolgd. De hoofdverdachte

werd in hoger beroep veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Drie

andere verdachten werden vrijgesproken, de overige strafzaken geseponeerd.

Operatie 0 (BTW-fraude)

Deze zaak heeft veel gemeen met de zaak Operatie Video: behalve dat wederom sprake is

van een carrousel-levering die als doel heeft BTW terug te vorderen, komt een zelfde

(hoofd)verdachte in beeld. Op papier werd audiovisuele apparatuur ingekocht vanuit

België. Tussen de Belgische leverancier en het Nederlandse bedrijf werden verschillende

katvangers geschoven. De Nederlandse katvangers die hun goederen in België kochten,

deden geen aangifte omzetbelasting. Zij voerden de goederen in met toepassing van de

verleggingsregeling voor de omzetbelasting. Dit houdt in dat de terzake van de invoer

verschuldigde omzetbelasting werd voldaan op de maand- of kwartaalaangifte en niet

direct aan de grens. De verschuldigde omzetbelasting werd steeds als vooraftrek op de

aangifte in mindering gebracht. Bij verkoop aan het Nederlandse bedrijf werd wel 19%

omzetbelasting in rekening gebracht. Dit werd door het Nederlandse bedrijf doorberekend

aan de afnemers.
De schade bedroeg f 1,3 miljoen. Het onderzoek werd verricht door de gemeentepolitie,
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de belastingdienst en de Rijksaccountantsdienst. Tussen de eerste opsporingshandeling

en de afdoening van de strafzaak jegens de laatste verdachte verstreek zes jaar. Het

onderzoek richtte zich op negen bv's en acht natuurlijke personen. Drie hoofdverdachten

ontliepen een veroordeling vanwege vormfouten van het OM: in twee gevallen bleek de

sluiting van het gvo te laat betekend, terwijl eenmaal de dagvaarding nietig werd ver-

klaard. De overige verdachten kregen gedeeltelijk voorwaardelijke, gedeeltelijk onvoor-

waardelijke gevangenisstraffen opgelegd.

Rijk ritje (BTW-fraude)

Met behulp van een gestolen paspoort werd op een valse naam een Ltd. gekocht. Op

advies van een ambtenaar omzetbelasting (de zwager van een der verdachten) werd deze

Ltd. ingeschreven bij de administratie omzetbelasting. In 1987 werden zeven aangiften

omzetbelasting gedaan op naam van de Ltd. en werd ruim f 3 miljoen teruggevraagd. Op

grond van een vals controlerapport, opgemaakt door de betreffende ambtenaar, werd ruim

f 2,7 miljoen gerestitueerd. Slechts f 300.000 kon nog worden getraceerd. Niet gebleken

is aan wie de overige f 2,4 miljoen ten goede is gekomen. Het opsporingsteam bestond uit

inspecteurs van de belastingdienst en medewerkers van de FIOD. Tussen de eerste opspo-

ringshandeling en de afdoening van de laatste strafzaak verstreek 5,5 jaar. De belasting-

ambtenaar werd in hoger beroep vrijgesproken. De twee andere hoofdverdachten werden

daarentegen in hoger beroep tot hogere straffen veroordeeld dan in eerste aanleg.

Sherry (EG-fraude)

De hoofdverdachte was directeur van een bedrijf dat likeurwijn uit Spanje importeerde.

Door verwisseling van de bij de betreffende partijen behorende documenten werd likeur-

wijn 'omgekat' tot port of sherry. De papieren werden via een tussenpersoon verkregen.

Met behulp van valse facturen, valse certificaten van oorsprong en valse VA3-documenten

vond de transformatie van likeurwijn plaats. In totaal ging het om 260.000 liter wijn die

onder beschermde namen op de markt werden gebracht. Per liter bedroeg het verschil in

waarde ongeveer f 4,-, hetgeen voor de fraudeurs neerkwam op een bruto winst van ruim

f 1 miljoen. Het opsporingsonderzoek werd verricht door de FIOD en de AID. Er verstreek

ruim zeven jaar tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste

strafzaak. Er werden zeven personen als verdachten aangemerkt, waarvan er drie werden

gedagvaard. Eén verdachte stelde een bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere

vervolging in en werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Een van de hoofd-

verdachten kreeg een technisch sepot omdat zijn dossier zoek was. Twee medeverdachten

werden door middel van een beleidssepot buiten vervolging gesteld.

Sociaal werk (premiefraude)

De hoofdverdachte gaf feitelijke leiding aan de bedrijven van twee andere verdachten.

Door hem werden nagenoeg alle werkzaamheden geregeld, zoals het aannemen van werk

van hoofdaannemers, het inhuren van werknemers en het maken van loonafspraken. De
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andere verdachten waren hier evenwel nauw bij betrokken. Nagenoeg alle werkzaam-
heden werden uitgevoerd met werknemers die ten tijde van die werkzaamheden een

uitkering genoten. De schade bedroeg circa f 2,5 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit

medewerkers van de Rijkspolitie, de belastingdienst, de bedrijfsvereniging en het GAK. Er

verstreek circa 4,5 jaar tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de

laatste verdachte. Er werden 64 personen als verdachte aangemerkt, voor het grootste

deel waren dit zwartwerkers. Hiervan kreeg 61% ook daadwerkelijk een straf opgelegd,

variërend van geldboetes tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, waaraan soms dienst-

verlening of het terugbetalen van de ten onrechte genoten uitkering gekoppeld was. De

vijf belangrijkste verdachten kregen in hoger beroep negen tot achttien maanden onvoor-

waardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Spel zonder grenzen (premiefraude)

Dit fraudegeval vormt slechts één tak van een complex fraudenetwerk. De bevindingen uit

dit deel van het opsporingsonderzoek waren volgens de onderzoekende instanties echter

van dusdanig belang voor de bewijsvoering tegen de top van de criminele organisatie, dat

zij met voorrang zijn afgehandeld. De directeur van een Nederlandse bv droeg zijn aan-

delen over aan een bv te Luxemburg die eigendom bleek te zijn van de hoofdverdachte.

Nadat het vermoeden was gerezen dat de Nederlandse bv aan het personeel loon uit-

betaalde dat niet in de boeken werd verantwoord, stuitte men op verschillende bedrijven

waarbij de organisatie van de hoofdverdachte betrokken was. Al deze bedrijven bleken

zich te lenen voor malafide praktijken. De hoofdverdachte had er zijn beroep van gemaakt

om zijn creativiteit op het gebied van belastingontduiking tegen vergoeding ter beschik-

king te stellen aan geïnteresseerde bedrijven in binnen- en buitenland. Wekelijks werden

bij zijn organisatie door middel van valse facturen de bedragen 'besteld' die men nodig

had om zwart loon en afgeroomde winst te dekken.

Er werd, voor zover bekend, voor ruim f 700.000 aan inkomstenbelasting en voor bijna

f 4 miljoen aan loonbelasting en premies ontdoken. Het onderzoek werd verricht door de

belastingdienst en de Rijksaccountantsdienst. Er verstreek zeven jaar tussen de eerste

opsporingshandeling en de afdoening van de laatste verdachte. Van de negen verdachten

kregen er vier een beleidssepot. Alle gedagvaarde verdachten gingen in hoger beroep,

waar de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen werden omgezet in voorwaardelijke gevan-

genisstraffen en geldboetes.

Subsidiebal (subsidiefraude)

Door een nationale sportbond werd gedurende vijftien jaar ten onrechte subsidie ontvan-

gen van verschillende instanties. Het geld werd gestort op een geheime bankrekening.

Om te voorkomen dat het overschot aan subsidiegeld moest worden terugbetaald, werden

valse facturen opgemaakt. De voorzitter declareerde te veel reiskosten door het invullen

van valse declaraties en hield geld achter bij de storting van contant verkregen subsidie-

geld op de bankrekening. Tevens werden jaarrekeningen vals opgemaakt. Ook werd niet

aan WVC opgegeven dat de secretaris/penningmeester voor 45% in de WAO zat, waardoor
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voor hem te veel geld ontvangen werd. Spelers werden zwart uitbetaald en werden onder-

hands van een auto voorzien.

De schade bedroeg minimaal f 2 miljoen. De opsporing werd door uitsluitend politie-

mensen verricht. Tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de laatste

verdachte verstreek 4,5 jaar. Er werden zeven (oud)bestuursleden vervolgd. Drie van hen

werden door middel van een sepot buiten vervolging gesteld, de overigen werden gedag-

vaard. Eén verdachte werd vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat hij feitelijk

leiding had gegeven aan de ten laste gelegde strafbare feiten. In een andere strafzaak

werd het OM niet-ontvankelijk verklaard, omdat het tijdsverloop tussen het instellen van

het hoger beroep en de behandeling ter terechtzitting de redelijke termijn had over-

schreden. Alleen de secretaris/penningmeester werd door de rechtbank veroordeeld tot

een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

't Loodje gelegd (beleggingsfraude)

De beide ex-directeuren van een begrafenisonderneming werden verdacht van valsheid in

geschrifte en oplichting van de fiscus en de bedrijfsvereniging. Het personeel stond niet

of voor een te laag bedrag op de loonlijst en de vennootschapsbelasting zou zijn ont-

doken. Geld dat cliënten bij het bedrijf deponeerden teneinde verzekerd te zijn van een

verzorgde uitvaart, staken de directeuren in eigen zak.

In totaal hebben de ex-directeuren voor naar schatting f 8 miljoen verduisterd. Het

opsporingsteam bestond uit ambtenaren van de politie, de FIOD en de bedrijfsvereniging.

Er verstreek vijf jaar tussen de eerste opsporingshandeling en de afdoening van de straf-

zaak van de laatste verdachte. Nadat het OM in eerste aanleg vier jaar onvoorwaarde-

lijke gevangenisstraf had geëist, werden de beide hoofdverdachten in hoger beroep ver-

oordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Tevens dienden zij

in het kader van een maatregel ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel

respectievelijk f 50.000 en f 75.000 aan de staat terugbetalen.

Vuurvogel (premiefraude)

Naar aanleiding van een door een gemeente verstrekte geldlening van f 1 miljoen aan

een persoon die te boek stond als hoofd van een koppelbaasorganisatie, werd een onder-

zoek ingesteld naar de handel en wandel van de laatste. De schijn werd gewekt dat de bv,

waarvan de bewuste koppelbaas feitelijk leidinggever was, aangenomen werk voor andere

bv's verrichtte; in feite werden zonder vergunning arbeidskrachten uitgeleend. Naast het

zwart uitbetaalde loon, ontvingen deze werknemers een uitkering.

De schade bedroeg f 1,2 miljoen aan misgelopen omzetbelasting en ten onrechte uit-

gekeerde uitkeringen. Het onderzoek werd verricht door de Rijkspolitie, de FIOD en de

loontechnische dienst. Er werden 11 personen als verdachten aangemerkt. Twee personen

werden zowel voor de economische kamer als voor de meervoudige kamer gedagvaard.

Eén hoofdverdachte kreeg een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan vier voor-

waardelijk opgelegd. De overige verdachten werden veroordeeld tot lagere vrijheids-

straffen. Twee verdachten werden vrijgesproken, waaronder één hoofdverdachte.
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De hoofdverdachte bestelde via de telex bij bedrijven diverse goederen. Deze bedrijven

waren alle in het buitenland gevestigd. Geen van de bedrijven beschikte over een agent-

schap hier te lande. Bij aflevering werd betaald met een vervalste cheque. Op deze

cheques stond de handtekening van een mede-hoofdverdachte, alsmede een vervalste

stempel en handtekening van, c.q. namens, een bank.

De gedupeerde bedrijven leden een schade van f 1,8 miljoen. Het opsporingsonderzoek

werd verricht door de gemeentelijke sociale dienst en de Rijkspolitie. De hoofdverdachten

werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk één en twee jaar onvoor-

waardelijk. Met twee andere verdachten is na inschrijving in het parketregister niets meer

gebeurd. De overige verdachten kregen een sepot.

Whisky (EG-fraude)

Het betreft hier de oudste zaak uit het onderzoek. In feite betreft het twee verschillende

opsporingsonderzoeken, die beide draaiden om fraude met partijen gedistilleerd. De

eerste zaak - een grootschalige whiskysmokkel - dateert van het eind van de jaren zeven-

tig. In het kort kwam dit fraudegeval erop neer dat partijen drank die lagen opgeslagen in

Nederland en Groot-Brittannië, op papier de bestemming Italië meekregen, maar in

werkelijkheid in Nederland werden afgezet. Behalve dat hiermee een groot bedrag aan

accijnzen werd ontdoken, werden enkele Nederlandse en Engelse expeditiebedrijven, die

zich borg hadden gesteld voor de verschuldigde belastingen, ernstig benadeeld. Na ver-

nietiging van de dagvaarding van de hoofdverdachte in hoger beroep werd in 1983, tege-

lijk met een nieuwe dagvaarding inzake de whisky-fraude, een nieuwe zaak aanhangig

gemaakt. Deze had betrekking op de verduistering van een jenevercontainer door de

organisatie van de hoofdverdachte.
De schade bedroeg minimaal f 2,6 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit medewerkers

van de belastingdienst, de fiscale en de douanerecherche. Aan de hoofdverdachte werd in

hoger beroep - 14 jaar na de eerste opsporingshandeling! - een onvoorwaardelijke ge-

vangenisstraf van zes maanden en een geldboete opgelegd. Een aantal medeverdachten

uit de eerste zaak kregen in eerste aanleg een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenis-

straf opgelegd. De strafzaken tegen de overige verdachten werden geseponeerd.

Wonderbaarlijke werknemers (premiefraude)

Premie- en omzetbelastingfraude door een vader en twee van zijn zonen. Uit de week- en

verzamelloonstaten bleek dat meer personen tegelijkertijd op diverse plaatsen werkzaam

moesten zijn geweest. Bovendien werden op de verzamelloonstaten veel lagere bedragen

vermeld dan op grond van de omzetberekening mogelijk was. Over de niet vermelde

omzet werd dus geen premie en belasting betaald.

De schade bedroeg f 1,2 miljoen. Het opsporingsteam bestond uit medewerkers van de

belastingdienst, de CRI en de bedrijfsvereniging. De vader werd als feitelijk leidinggever

aangemerkt en kreeg in hoger beroep een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes
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maanden. Twee andere gedagvaarde verdachten werden veroordeeld tot respectievelijk

een gevangenisstraf van drie maanden en een boete. De strafzaken van de twee zonen en

twee medeverdachten werden geseponeerd.
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