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Samenvatting en conclusies 

Achtergrond, aanleiding en probleemstelling 

Het WODC heeft onderzoek verricht naar bijzondere opsporingsmethoden, in het bijzonder 
naar infiltratie. De aanleiding tot dit onderzoek vormt het werk van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden en het daaruit voortvloeiende politieke debat. 
Tijdens de kamerdebatten is hoofdzakelijk gesproken over de rechtmatigheid, de kosten, de 
risico's en de organisatie van bijzondere opsporingsmethoden. De effectiviteit leek stilzwijgend 
te worden aangenomen zonder dat daarover empirisch gefundeerde kennis bestaat. Het doel 
van het onderzoek is om in die leemte te voorzien. 
Een onderzoek naar de effectiviteit van alle bijzondere opsporingsmethoden zou binnen een 
redelijk tijdsbestek niet haalbaar zijn. Om die reden is het onderzoeksobject ingeperkt. Het 
onderzoek is beperkt tot de methode infiltratie. Alvorens infiltratie ingezet mag worden, dient 
een toetsing plaats te vinden. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de Centrale 
Toetsingscommissie (CTC). De CTC is enige jaren geleden door het college van procureurs-
generaal (pg's) ingesteld en heeft tot taak om de inzet van enkele bijzondere 
opsporingsmethoden te toetsen danwel te registreren. Registratiezaken zijn vooral 
kortlopende acties, zoals eenmalige pseudo-kopen, kijkoperaties en het plaatsen van 
peilbakens in het kader van observatie; toetsingszaken zijn vooral de wat langdurigere acties, 
zoals projectmatige infiltratie en het gebruik van storefronts. 
Zoals vermeld, staat de effectiviteit van infiltratie in dit onderzoek centraal. Het begrip 
effectiviteit is genuanceerd bekeken. Onderzocht is wat de resultaten van infiltratie zijn, in 
hoeverre die resultaten een bijdrage geleverd hebben aan opsporing, vervolging en/of 
berechting alsmede welke factoren daarop van invloed zijn. Tevens is nagegaan in hoeverre 
de met infiltratie gestelde doelen zijn bereikt. 
Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit, is inzicht nodig in de toepassing van deze 
methoden in de praktijk. Hierbij gaat het om vragen als: Van welke methoden is sprake in de 
toetsingszaken? Hoe vaak worden die gebruikt? In welke situaties? Om welke redenen? 
Samenvattend komen zowel de toepassing in de praktijk als de effectiviteit van deze 
methoden aan bod.  

Methode van onderzoek  

Het onderzoek valt in twee fasen uiteen: 
(1) een inventarisatie van de toepassing van infiltratie in de praktijk; 
(2) een onderzoek naar de 'effectiviteit' van infiltratie. 
Een belangrijke gegevensbron voor dit onderzoek is de CTC. Voor de eerste fase van het 
onderzoek zijn bij de CTC gegevens verzameld over in de periode 1995-1997 ter toetsing 
aangemelde bijzondere opsporingsmethoden, in het bijzonder de infiltratiezaken. Dit heeft 
materiaal over 102 infiltratiezaken opgeleverd. Uit die zaken is ten behoeve van  
de tweede fase, de effectiviteitsstudie, een steekproef getrokken. De steekproef betreft in 
principe de 22 zaken die in het jaar 1996 bij de CTC ter toetsing aangemeld zijn. Drie van 
deze zaken zijn echter buiten het onderzoek gehouden: twee zaken waren 'te gevoelig' (de 
staatsveiligheid was hier in het geding) en de infiltratie in de derde zaak was nog niet afgerond 
toen de materiaalverzameling begon. De (resterende) negentien gevalsstudies zijn uitgevoerd 
aan de hand van dossiers en interviews met de betrokken officieren van justitie (ovj's), met 
politiële teamleiders en – in de gevallen waarin vonnis was gewezen – met een rechter. 
Verder zijn voor dit onderzoek ter oriëntatie nog twaalf deskundigen op het gebied van 
infiltratie geïnterviewd. Tevens zijn de teamleiders van de vijf politiële infiltratieteams (PIT's) in 



ons land geïnterviewd over een aantal algemene kwesties inzake infiltratie. Tot slot zijn nog 
de zittingen bijgewoond van de behandeling in hoger beroep van een rechtszaak van een van 
de negentien bestudeerde zaken. 
Alvorens de onderzoeksresultaten te bespreken wordt kort stilgestaan bij de juridische context 
van infiltratie alsmede de gehanteerde definities.  

Juridische context en definities  

Uit de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden, die in 1995 plaatsvond, bleek dat de 
wetgever te weinig expliciete, wettelijke regels aan de opsporing gesteld had. Zowel wetgever 
als rechter hadden te gemakkelijk aangenomen dat de algemene opsporingsbevoegdheid en 
algemene rechtsbeginselen de bijzondere opsporingsmethoden normeerden, aldus de 
enquêtecommissie. 
Inmiddels is in deze lacune voorzien door de concipiëring van de Wet Bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, verder de Wet BOB genoemd. De Wet BOB is op 26 november 
1998 door de Tweede Kamer aangenomen en zal op 1 februari 2000 in werking treden. 
Desondanks wordt een aantal van de in de Wet BOB vastgelegde voorwaarden in de praktijk 
reeds gehanteerd. 
Er zijn verschillende bronnen waarin infiltratie nader is beschreven: de rapportage van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, de Wet BOB en diverse lagere 
regelingen. In deze verschillende bronnen wordt infiltratie niet wezenlijk verschillend 
aangeduid. Infiltratie kan worden omschreven als het deelnemen of meewerken aan criminele 
groepen of het in het criminele milieu verrichten van toepasselijke handelingen. Dit kan 
worden uitgevoerd door politiefunctionarissen (politie-infiltratie) of door burgers 
(burgerinfiltratie). Blijkens de genoemde bronnen komt infiltratie voor in de vormen: 
— pseudo-koop en -dienstverlening (inclusief 'voorkoop'); 
— storefront; 
— gecontroleerde aflevering en doorlevering; 
— pseudo-verkoop; 
— projectmatige infiltratie.  

Pseudo-koop en -dienstverlening 
Pseudo-koop is een actie gericht op de aankoop of poging daartoe van een goed, teneinde 
strafprocessueel te kunnen optreden tegen de verkoper(s) en anderen die met betrekking tot 
dat goed een strafbaar feit hebben gepleegd of gaan plegen. Volgens diverse regelingen is 
pseudo-koop een vorm van infiltratie. De Wet BOB daarentegen regelt de pseudo-koop of -
dienstverlening in een aparte wettelijke bepaling, waaruit afgeleid kan worden dat pseudo-
koop of -dienstverlening niet tot infiltratie in de zin van de wet behoort. Wel kan blijkens de 
memorie van toelichting bij de Wet BOB een infiltratie mede bestaan uit een of meer pseudo-
kopen. Het verschil met infiltratie bestaat daarin dat de pseudo-koop of -dienst in tegenstelling 
tot infiltratie een in principe eenmalige actie is, terwijl de undercover niet deelneemt aan het 
misdadige verband waarbinnen de feiten worden gepleegd. Ook de CTC hanteert het 
onderscheid tussen enkelvoudige pseudo-koop (die ter registratie moet worden aangemeld) 
en infiltratie (die moet getoetst worden).  
Storefront 
Infiltratie kan gepaard gaan met het opzetten van een coverbedrijf dat goederen en diensten 
levert aan een criminele organisatie. Dit coverbedrijf wordt storefront genoemd.  
Gecontroleerde aflevering en doorlevering 
Gecontroleerde aflevering is een methode waarbij wordt toegestaan dat clandestiene of 
illegale zendingen met medeweten en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten worden 
verplaatst, teneinde personen te identificeren die betrokken zijn bij het begaan van strafbare 
feiten, danwel bewijs tegen die personen te verzamelen. Indien het de bedoeling is de 
desbetreffende goederen in beslag te nemen, wordt gesproken van gecontroleerde aflevering. 
Indien het risico bewust wordt aanvaard dat de goederen uit het zicht van de 
opsporingsinstanties verdwijnen en niet in beslag kunnen worden genomen, wordt van 
doorlevering of doorlating gesproken. Op grond van de Wet BOB is doorlating van (voor de 
volksgezondheid) gevaarlijke goederen, zoals wapens, explosieven en drugs, niet toegestaan, 
tenzij dit door dringende opsporingsbelangen wordt gevorderd.  
Pseudo-verkoop 
Pseudo-verkoop is een vorm van infiltratie die gericht is op de verkoop van een goed, of een 



poging daartoe, teneinde strafprocessueel te kunnen optreden tegende koper(s) en anderen 
die met betrekking tot dat goed een strafbaar feit hebben gepleegd of gaan plegen. Pseudo-
verkoop wordt als een zeer bijzonder middel beschouwd, waarbij het moeilijk zal zijn aan te 
tonen dat de verdachte niet tot andere strafbare feiten is gebracht dan welke hij oorspronkelijk 
van plan was te begaan.  
Projectmatige infiltratie 
Projectmatige infiltratie hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis, omdat het een overkoepelend 
begrip is, maar het wordt in verschillende regelingen wel als een afzonderlijk vorm van 
infiltratie aangeduid. Projectmatige infiltratie is een langerdurend traject waarin de hierboven 
vermelde vormen van infiltratie toegepast kunnen worden. Projectmatige infiltratie wordt 
zodanig uitgevoerd dat infiltranten gedurende een aantal maanden met een traject bezig zijn, 
maar niet zo dat zij 24 uur per dag in het criminele milieu zijn 'ondergedompeld'. Het laatste 
heet 'diepte-infiltratie', maar dat wordt, naar verluidt, in Nederland niet toegepast.  
Resultaten van de inventarisatie bij de CTC  

De bij de CTC uitgevoerde inventarisatie levert het volgende beeld op. In de jaren 1995, 1996 
en 1997 zijn 102 infiltratiezaken ter toetsing bij de CTC aangemeld. In die jaren waren dat 
respectievelijk 23, 16 en 20 politie-infiltraties en 33, 6 en 4 burgerinfiltraties. 
De toepassing van burgerinfiltratie vertoont een scherp dalende lijn. Dit is ongetwijfeld het 
gevolg van een politieke discussie over de inzet van criminele burgerinfiltranten die naar 
aanleiding van de enquête Opsporingsmethoden is ontstaan. Uiteindelijk heeft de Tweede 
Kamer een motie aangenomen waarin uitdrukkelijk gesteld is dat de inzet van criminele 
burgerinfiltranten verboden is. 
Het merendeel van de zaken (ruim drie kwart) waarvoor infiltratie bij de CTC is aangemeld, 
betreft de productie, handel of smokkel van verdovende middelen. De voornaamste reden 
waarom opsporingsinstanties infiltratie willen inzetten, is dat andere opsporingsmethoden 
onvoldoende resultaten opleverden om het doel van het opsporingsonderzoek te bereiken. 
De ter toetsing voorgelegde infiltratiezaken zijn vooral afkomstig uit de randstad, Brabant en 
het oosten van Nederland. 
Drie kwart van de ter toetsing aangemelde politie-infiltratie-acties zijn daadwerkelijk ingezet. 
Van de aangemelde burger-infiltraties heeft een derde feitelijk doorgang gevonden. 
Infiltratie-acties worden uitgevoerd door de politiële infiltratieteams. Er zijn vijf infiltratieteams 
in ons land. Vier teams vallen onder conglomeraten van regiokorpsen (de PIT's). Het vijfde is 
het Landelijk Infiltratieteam (LIT), dat onderdeel is van de dienst Bijzondere recherchezaken 
van de divisie Centrale Recherche Informatiedienst (DCRI). De infiltratieteams voeren zowel 
langerdurende als kortlopende infiltratie-acties uit.  

Infiltratie in de praktijk: resultaten van de negentien  
gevalsstudies  
Typering van de zaken 
De negentien bestudeerde zaken hebben – evenals uit de inventarisatie bij de CTC is 
gebleken – voor het merendeel betrekking op de handel in drugs, al dan niet in combinatie 
met andere strafbare feiten. Soms betreft het grootscheepse handel in internationaal verband, 
tot in Colombia aan toe, maar ook zijn er veel kleinschaliger zaken. In de zaken waar het niet 
om drugs gaat, zijn de strafbare feiten vermogensdelicten, corruptie, mensensmokkel en 
voorbereidingshandelingen voor ontvoering. In de meeste van de negentien bestudeerde 
zaken is sprake van verdachten die in een meer of minder omvangrijk georganiseerd verband 
opereren.  
Redenen van infiltratie 
Vijf zaken zijn gestart naar aanleiding van een internationaal assistentieverzoek. Uitvoering 
geven aan verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen dienaangaande, 
vormde derhalve de reden om tot infiltratie over te gaan. In het merendeel van de zaken 
echter was de gebleken of verwachte ontoereikendheid van andere opsporingsmethoden de 
reden om het middel infiltratie te overwegen. Overigens is de ontoereikendheid van andere 
opsporingsmethoden ook een belangrijke voorwaarde voor de inzet van infiltratie: het 
zogeheten subsidiariteitsbeginsel. Zowel volgens de huidige wettelijke normen als volgens de 
binnenkort in werking tredende Wet BOB,  
mag infiltratie pas ingezet worden als het niet mogelijk is om met minder ingrijpende 
methoden eenzelfde resultaat te bereiken. In een groot deel van de bestudeerde zaken zijn 
observatie en het tappen van telecommunicatieverkeer gebruikt, alvorens de inzet van 



infiltratie te overwegen. De redenen waarom andere toegepaste opsporingsmethoden niet 
toereikend bleken, hebben vooral te maken met de professionaliteit van de verdachten en de 
geslotenheid van het milieu waarin zij opereerden. Zo leverde tappen geen resultaat op omdat 
verdachten tijdens telefoongesprekken voortdurend in codes spraken, vaak van mobiele 
telefoon en telefoonnummer wisselden of gebruikmaakten van openbare telefoons. Observatie 
was in enkele zaken niet goed mogelijk, omdat de verdachten het observatieteam wisten af te 
schudden.  
Doelen van infiltratie 
Met de inzet van infiltratie wordt steeds het vergaren van relevante informatie beoogd. Op de 
CTC-meldingsformulieren wordt veelal aangeduid waarop die informatie betrekking moet 
hebben. Op grond daarvan zijn vier categorieën doelen te onderscheiden, die meestal in 
combinatie met elkaar voorkomen:  
— inzicht verkrijgen in de strafbare feiten; 
— inzicht verkrijgen in een criminele organisatie; 
— verzamelen van bewijsmateriaal tegen de verdachten; 
— voorkomen van gevaarzetting (te weten het voorkomen van een gewelddadige ontsnapping 
uit een penitentiaire inrichting respectievelijk het voorkomen van een ontvoering van een ovj).  
Aanmelding en inzet van infiltratie 
In bijna alle negentien zaken is bij de aanmelding van zaken bij de CTC sprake van 
projectmatige infiltratie, ook al werd dat niet in alle gevallen als zodanig bestempeld. Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met het feit dat het begrip projectmatige infiltratie een overkoepelend 
begrip is, waar de andere verschijningsvormen van infiltratie onder gerangschikt kunnen 
worden. Alle in het voorgaande besproken verschijningsvormen van infiltratie komen voor op 
de CTC-meldingsformulieren van de negentien bestudeerde zaken. In een aantal zaken is er 
– conform het projectmatige karakter van de aangevraagde infiltraties – sprake van meer dan 
een verschijningsvorm, bijvoorbeeld een pseudo-koop in combinatie met een voorkoop. 
Lang niet alle aangevraagde infiltraties worden in de praktijk daadwerkelijk uitgevoerd. Als het 
al tot uitvoering komt, gebeurt dat maar zelden volledig volgens het oorspronkelijke, aan de 
CTC voorgelegde plan. In zeven zaken is de infiltratie helemaal niet ingezet, elf zaken zijn 
deels volgens plan uitgevoerd en slechts één van de negentien zaken is geheel volgens plan 
uitgevoerd. 
Een negatief oordeel van de CTC was in vier zaken de reden voor het achterwege blijven van 
infiltratie-inzet. Verder waren de redenen waarom de infiltratie niet door ging: ernstige ziekte 
van de hoofdverdachte, onduidelijkheid rondom de verblijfplaats van de hoofdverdachte en 
een internationaal assistentieverzoek waarbij de verzoekende staat uiteindelijk niets meer van 
zich liet horen. 
In twaalf zaken is, zoals gesteld, de infiltratie gedeeltelijk of volledig volgens plan verlopen. In 
één zaak is het de infiltrant(en) niet gelukt om contact te leggen met de verdachte of iemand 
uit diens omgeving. In zes zaken is door de infiltranten contact gelegd met een persoon uit de 
kring van de verdachten of met de hoofdverdachten zelf, zonder dat het daarna mogelijk was 
om handelingen te verrichten die een bijdrage leverden aan de uitvoering van het plan. In vier 
zaken is het plan grotendeels uitgevoerd. In een aantal van die zaken zijn voorkopen 
gepleegd of zijn afspraken met de verdachten of een derde gemaakt om te komen tot een 
pseudo- of bewijsaankoop. Om uiteenlopende redenen was het vervolgens niet mogelijk om 
deze plannen volgens het scenario tot een einde te brengen. In één zaak ten slotte is de 
infiltratie volledig conform de plannen uitgevoerd, te weten een zaak over een corrupte politie-
ambtenaar die vertrouwelijke informatie te koop aanbood aan het criminele milieu. De 
bedoeling was tot een pseudo-koop van deze vertrouwelijke stukken te komen, en dat is ook 
gebeurd. 
In alle zaken is tijdens de infiltratie gebruikgemaakt van de methode observatie. In vrijwel alle 
zaken is daarnaast nog telecommunicatieverkeer afgetapt. De inzet van deze methoden 
parallel aan infiltratie-inzet, geeft de mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen die 
van belang kan zijn voor de sturing van de infiltrant. Bovendien fungeren deze middelen als 
een controle- en veiligheidsmaat regel.  
Resultaten van de infiltratie-inzet  
In vijf zaken heeft de infiltratie relevante informatie opgeleverd. Zoals gesteld, zou bekeken 
worden wat de bijdrage hiervan aan de opsporing, vervolging en berechting  
is geweest. In vier zaken heeft de informatie uit de infiltratie een rol gespeeld in de opsporing 
en de vervolging. In één zaak is door de infiltratie een aantal gsm-nummers bekend geworden 
waarop vervolgens getapt is. In een andere zaak bood de informatie uit de infiltratie 



achtergrondkennis, waardoor afgetapte telefoongesprekken beter te begrijpen waren. De 
infiltratie-informatie leidde in een andere zaak tot de inbeslagneming van een partij gestolen 
computers en de aanhouding van de heler. Het moment van ingrijpen vloeide rechtstreeks 
voort uit de infiltratie. In de volledig geslaagde infiltratiezaak leidde de pseudo-koop van 
vertrouwelijke politie-informatie tot de aanhouding (op heterdaad) van de verdachte. 
Verder is informatie uit de infiltratie in – voor zover bekend – twee zaken gebruikt tijdens de 
verhoren van de verdachten. In twee zaken konden de verdachten op grond van de informatie 
uit de infiltratie met een aantal andere misdrijven in verband gebracht worden. In één zaak is 
de geringe informatie uit de infiltratie niet gebruikt bij opsporing of vervolging. Er bestaat 
evenwel een mogelijkheid dat deze informatie te zijner tijd in andere onderzoeken van nut zal 
zijn. 
Ook tijdens de berechting kan infiltratie-informatie uiteraard een rol spelen. In de eerste plaats 
kan tijdens het onderzoek ter terechtzitting de rechtmatigheid van de infiltratie en de 
betrouwbaarheid van de via infiltratie verkregen informatie door de verdediging ter discussie 
gesteld worden. In de tweede plaats kan infiltratie-informatie door de ovj worden gebruikt in de 
bewijsvoering. Ten slotte kan de informatie bijdragen aan de bewezenverklaring. 
In drie van de vijf zaken waarin relevante informatie uit de infiltratie is voortgekomen, heeft 
een onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. (Van de andere twee is er een ges eponeerd 
en was de ander nog aanhangig bij de rechtbank ten tijde van het schrijven van dit rapport.)  
Verweren 
In één zaak heeft de verdediging aanvankelijk aangekondigd verweren te zullen voeren met 
betrekking tot de uitgevoerde voor- en pseudo-koop, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. De 
verdachte zelf heeft op de zitting verklaard dat hij 'erin geluisd' was. Hij verklaarde dat hij had 
willen stoppen, maar door de bestelling van de pseudo-koper toch is doorgegaan. Deze 
verklaring is door de raadsman van de verdachte niet in een juridisch verweer vertaald en 
door de rechtbank terzijde gelegd. 
In een andere zaak is de informatie uit de infiltratie gebruikt tijdens het verhoor van de 
verdachten door de rechter. Een van de verdachten legde, na confrontatie met de resultaten 
van de voorkopen en de gegevens uit de tap, een bekennende verklaring af. 
In de derde zaak is door de verdediging zowel in eerste aanleg als in hoger beroep het 
verzoek gedaan functionarissen van politie en justitie als getuigen te (doen) horen, teneinde 
meer zicht te verkrijgen op de rechtmatigheid van de infiltratie alsmede op de 
betrouwbaarheid van de resultaten. Bijna al het betrokken 'politie- en justitiepersoneel' is ook 
daadwerkelijk in beide instanties gehoord. Ook is door de verdediging verzocht om aanvulling 
van de processtukken met de infiltratieverbalen en de stukken van de CTC voor zover deze in 
het dossier ontbraken. Het hof heeft dit verzoek, ondanks het verzet van de pg, gehonoreerd 
en de – geanonimiseerde – stukken van de CTC en het college van pg's aan het 
procesdossier doen toevoegen. Door de raadslieden is de rechtmatigheid van het 
infiltratietraject betwist.  
Bewijsvoering en bewezenverklaring 
In twee zaken zijn de resultaten van de infiltratie wel door de ovj in de bewijsvoering gebruikt, 
maar voor de bewezenverklaring van geen of weinig waarde geweest. De resultaten van de 
infiltratie zouden in het geheel geen rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de 
bewezenverklaring. De bewezenverklaring berustte hoofdzakelijk op de transcripties van 
afgetapte telefoongesprekken en op de grotendeels bekennende verklaring van de verdachte. 
In de andere zaak zouden de resultaten van de infiltratie hooguit een ondersteunende rol 
hebben gespeeld, gelet op het feit dat de verdachte op de zitting een bekennende verklaring 
aflegde en er diverse getuigenverklaringen voorhanden waren. 
In de derde zaak waren de bewezenverklaringen in eerste aanleg en in hoger beroep 
grotendeels gebaseerd op de processen-verbaal (pv's) van infiltratie. In die zaak zijn drie 
verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twee jaar en negen maanden tot 
zeven jaar.  
Zijn de doelen bereikt? 
Van de vijf zaken waarin wel relevante informatie uit de infiltratie naar voren is gekomen, zijn 
slechts in één zaak de vooraf geformuleerde doelen volledig bereikt: de verdachte is door de 
inzet van een criminele burgerinfiltrant op heterdaad betrapt en aangehouden. In de overige 
vier zaken zijn de doelen gedeeltelijk bereikt.  
Factoren die van invloed zijn op het bereiken van doelen 
Volgens de respondenten is een aantal factoren in meer of mindere mate van invloed op het 
al dan niet bereiken van de met infiltratie beoogde doelen: 



— de professionaliteit van de verdachte(n); 
— de inzetbaarheid en het optreden van de infiltrant(en); 
— het feit dat het om een internationaal assistentieverzoek gaat; 
— de samenwerking tussen tactisch team, Criminele Inlichtingen Dienst, Openbaar Ministerie 
(OM) en PIT.  
Zijn de doelen op andere wijze bereikt? 
In vijf van de bestudeerde zaken zijn – zoals gebleken – de doelen geheel of gedeeltelijk 
bereikt. In de helft van de overige veertien zaken blijkt het gelukt te zijn om de gestelde doelen 
alsnog (gedeeltelijk) te bereiken, langs andere weg. In vijf zaken zijn de doelen volledig 
bereikt, in twee zaken gedeeltelijk. Het waren andere, traditionele, opsporingsmethoden die 
tot dat resultaat leidden, te weten taps, observaties, huiszoekingen, getuigenverhoren, 
verdachtenverhoren en documentenonderzoek (passagierslijsten, reisschema's enzovoort), 
kortom, 'het ouderwetse recherchewerk', zoals een van de respondenten het verwoordde. Op 
één zaak na, zijn in al deze zaken veroordelingen uitgesproken tegen een of meer 
verdachten. De bewezenverklaring berustte in die zaken voornamelijk op de verklaringen van 
de verdachten en/of medeverdachten en de resultaten van telefoontaps. In twee zaken was 
de verklaring van een getuige essentieel.  
Afbreukrisico's  
De zaken waarin infiltratie heeft plaatsgevonden, overziende, lijken de afbreukrisico's die aan 
infiltratie kleven, beperkt en beheersbaar. De toetsing binnen het OM door de CTC en het 
college van pg's voorafgaande aan de inzet van infiltranten, alsmede het treffen van 
maatregelen tijdens het infiltratietraject (zoals observatie) lijken daarin een belangrijke rol te 
spelen.  
Succes- en faalfactoren 
Het blijkt moeilijk te zijn om op grond van het relatief geringe aantal bestudeerde zaken tot 
'harde' uitspraken over succes- en faalfactoren te komen. Wel zijn er aanwijzingen dat niet al 
te hoge verwachtingen gekoesterd moeten worden ten aanzien van infiltratiezaken die op 
grond van een internationaal assistentieverzoek worden gestart. De informatiepositie bij 
aanvang van een infiltratietraject lijkt een andere belangrijke factor te zijn. Als al bij aanva ng 
een infiltratietraject een (crimineel) contact met de verdachte(n) bestaat, is de kans op een 
soepel en succesvol verloop van het infiltratietraject groter dan wanneer een dergelijk contact 
ontbreekt. Ten slotte lijkt de parallelle inzet van andere opsporingsmethoden (bijvoorbeeld 
observatie of telecommunicatietaps) een randvoorwaarde voor een veilige uitvoering (denk 
aan afbreukrisico) en het welslagen van infiltratie te zijn.  
Infiltratie: in hoeverre effectief?  

De aanleiding om dit onderzoek uit te voeren was meer te weten te komen over de effectiviteit 
van infiltratie. De negentien gevalsstudies wijzen uit dat infiltratie-acties in veel gevallen niet 
het beoogde resultaat opleveren. In zeven van de bestudeerde zaken is het uiteindelijk niet tot 
feitelijke inzet gekomen. Van de overige twaalf zaken is er één volledig volgens plan 
uitgevoerd en deze leverde ook het beoogde eindresultaat op. Daarnaast zijn er vier zaken 
waar de gestelde doelen dankzij infiltratie voor een gedeelte zijn bereikt. In de overige zeven 
zaken leverde de infiltratie niets op. Een ironische uitkomst van dit onderzoek is dat de enige 
volledig geslaagde zaak nu juist een zaak is waarin een criminele burgerinfiltrant is ingezet. 
Om deze uitkomsten in het juiste perspectief te kunnen zien, is een aantal kanttekeningen en 
overwegingen van belang.  

Infiltratie wordt ingezet in de 'zwaardere', ingewikkeldere opsporingsonderzoeken, zaken 
waarin het draait om georganiseerde criminaliteit, gepleegd door relatief professionele 
verdachten. In die onderzoeken hebben andere opsporingsmethoden gefaald of zouden dat 
naar het stellige oordeel van de betrokken politie- en justitiefunctionarissen zeker doen. De 
kans op 'mislukking' is dus al relatief groot. Infiltratie wordt gedoseerd gebruikt, als ultimum 
remedium. Maar infiltratie is daarmee niet altijd een 'redmiddel'. Ook deze relatief 'zware' 
methode kent zijn beperkingen. 
Het onderzoek naar de effectiviteit van infiltratie is uitgevoerd aan de hand van negentien 
zaken. Dat is weliswaar bijna het volledige aantal zaken dat in een heel jaar in ons land 
gespeeld heeft, maar absoluut gezien is het natuurlijk een vrij gering aantal. Bovendien is het 
in zeven van de bestudeerde infiltratiezaken niet tot daadwerkelijke inzet van de methode 
gekomen, laat staan dat er resultaten of effecten bereikt zouden zijn. Deze zeven zaken 
kunnen uiteraard geen uitsluitsel geven over het succes van de methode infiltratie. 



Verder blijkt het in de praktijk niet mogelijk te zijn om de effectiviteit van infiltratie geïsoleerd te 
bestuderen. In het type van zaken waarin uiteindelijk tot infiltratie overgegaan wordt, is altijd 
sprake van een complex van methoden die min of meer tegelijkertijd worden ingezet. Zo is in 
alle gevallen waarin geïnfiltreerd is, parallel aan de infiltratie gebruikgemaakt van de methode 
observatie en is in vrijwel al die zaken telecommunicatieverkeer afgetapt. Daarnaast zijn soms 
nog andere methoden toegepast. De onderzoeksuitkomsten over de effectiviteit hebben 
feitelijk betrekking op de inzet van infiltratie, in combinatie met andere opsporingsmethoden, 
met andere woorden, op het hele complex van ingezette opsporingsmethoden. 
De vraag naar de effectiviteit van infiltratie-inzet vergt een behoedzame benadering. Wordt 
afgegaan op het antwoord op de vraag of met infiltratie de beoogde doelen zijn bereikt, dan 
ontstaat een vertekend beeld. Deze doelen kunnen namelijk meer of minder ambitieus zijn. In 
de zaak waarin het doel volledig is bereikt, luidde het doel: het op heterdaad betrappen en 
aanhouden van de verdachte. Het spreekt voor zichzelf dat hoger gelegen doelen, zoals zicht 
krijgen op en aanhouden van de financiers van een verdovende middelenlijn in Zuid-Amerika, 
aanmerkelijk moeilijker te bereiken zijn. 
Een andere overweging die van belang is om de onderzoeksuitkomsten op hun juiste waarde 
te kunnen schatten, heeft te maken met een wat 'moeilijke' categorie zaken: die van de 
internationale assistentieverzoeken. Deze categorie vertoont overigens een overlap met de 
hiervoor genoemde zaken waar het nooit tot feitelijke inzet is gekomen; de overlap betreft drie 
zaken. Een internationaal assistentieverzoek was in vijf van de negentien bestudeerde zaken 
de reden om infiltratie in te zetten. De Nederlandse staat is ingevolge internationale verdragen 
gehouden om uitvoering te geven aan dergelijke verzoeken. Die brengen evenwel specifieke 
problemen met zich mee. De Nederlandse politie en justitie hebben in deze zaken rekening te 
houden met de wensen en eisen van de verzoekende buitenlandse autoriteiten. Die stroken 
niet altijd met de ideeën in ons land, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het 
verloop van de infiltratie-actie. Bovendien moet soms worden gewerkt met buitenlandse 
burgerinfiltranten van wier kwaliteiten men niet altijd overtuigd is. Tijdens de interviews 
hebben de respondenten meer dan eens aangegeven dat de Nederlandse politie en justitie 
deze zaken op grond van het opsporingsbeleid in eigen land in het algemeen nooit zouden 
aanpakken, of in elk geval niet op die manier. Soms gaat het bij wijze van spreken om 
infiltreren op een plak hasj. 
Een andere factor die van invloed lijkt te zijn op het succes van infiltratie, is de wijze waarop 
de infiltrant in het milieu wordt geïntroduceerd. Een infiltrant kan zelfstandig proberen contact 
te leggen met de verdachte of iemand uit diens omgeving. Maar, ook kan een introductie 
worden verzorgd door een insider in de criminele organisatie: een informant. Vóór de 
Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden werd deze informant niet vermeld in de pv's (het 
ging om een zogenaamd gesloten traject). Tegenwoordig is het verplicht deze informant in de 
processtukken te vermelden, zodat rechterlijke controle mogelijk is. Hierdoor wordt het risico 
op onthulling van de identiteit van de informant vergroot. Bovendien bestaat dan de 
mogelijkheid dat de informant moet worden aangemerkt als criminele burgerinfiltrant. De inzet 
van dergelijke infiltranten is sinds juni 1996 de facto geblokkeerd. Het spreekt voor zichzelf dat 
een 'eigen' introductie van de politie-infiltrant doorgaans veel moeilijker is en aanmerkelijk 
meer tijd kost. 
In dit verband valt ook de inzet van criminele burgerinfiltranten te heroverwegen (maar dan 
niet in de vorm van 'groei-informanten'), temeer daar in de enige volledig geslaagde zaak uit 
dit onderzoek een criminele burgerinfiltrant heeft gefigureerd. 
Met de twee hierboven gemaakte kanttekeningen aangaande de internationale 
assistentieverzoeken en de introductie van de infiltrant in het milieu, komen mogelijke succes- 
en faalfactoren in beeld. Een poging om dergelijke factoren op het spoor te komen, leverde 
onvoldoende 'harde' uitkomsten op om een verantwoorde conclusie aan te verbinden. Wel 
lijken er aanwijzingen te zijn dat genoemde aspecten van belang zijn voor het welslagen van 
infiltratie. Meer onderzoeksmateriaal is nodig om tot een gedegen analyse van succes- en 
faalfactoren te komen.  

Terzijde, maar volledigheidshalve, zij vermeld dat in de helft van de zaken waar de infiltratie 
niet – ook niet ten dele – tot het beoogde resultaat heeft geleid, de beoogde doelen uiteindelijk 
wel geheel of gedeeltelijk langs andere weg bereikt zijn. Het waren traditionele 
opsporingsmethoden die daartoe leidden, te weten taps, observaties, huiszoekingen, 
getuigenverhoren, verdachtenverhoren en documentenonderzoek (passagierslijsten, 
reisschema's enzovoort). Hier dringt zich de vraag op of van tevoren wel voldoende met het 



subsidiariteitsbeginsel rekening is gehouden. Ongetwijfeld moet het antwoord op die vraag 
bevestigend zijn. Het probleem is evenwel dat de beoordeling van de subsidiariteit gebeurt op 
grond van een momentopname. Het is voor niemand precies te voorspellen welke 
toekomstige ontwikkelingen zich in een zaak zullen voordoen. In deze complexe zaken 
kunnen zich soms onverwachte gebeurtenissen voordoen die de zaak verder helpen. Zo 
verscheen in een zaak volkomen onverwacht een getuige ten tonele van wie de verklaring van 
cruciaal belang was. Hoe zorgvuldig de betrokken partijen zich ook buigen over de 
subsidiariteitsvraag, het blijft uiterst moeilijk om die kwestie goed te beoordelen.  

Resumerend zou – de overwegingen en kanttekeningen in aanmerking nemend – het 
standpunt aangehangen kunnen worden dat politie en justitie met de toepassing van infiltratie 
in deze zaken succesvol zijn geweest. Elk stapje vooruit, elk geboekt resultaat zou in deze 
ingewikkelde zaken al als winst gezien kunnen worden. Dat is een normatieve kwestie. Op 
grond van de uitkomsten van dezelfde negentien gevalsstudies zou ook verdedigd kunnen 
worden dat de resultaten tegenvallen en infi ltratie derhalve een niet erg succesvolle methode 
is.  

Het geheel van de onderzoeksresultaten in overweging nemend, kan in elk geval 
geconcludeerd worden dat infiltratie een complexe methode is, die succes kan opleveren in 
complexe zware zaken, waar andere methoden gefaald hebben. Tegelijkertijd brengen de 
aard van dit type van zaken en de aard van de methode met zich mee dat succesvolle 
resultaten zeker niet gegarandeerd zijn; er bestaat een serieus risico dat zaken mislukken.  

Zoals geconstateerd, blijkt het moeilijk om op grond van dit onderzoek tot 'harde' uitspraken 
over succes- en faalfactoren van infiltratie te komen. Om hier meer zicht op te krijgen is het 
van belang om na afloop van een opsporingsonderzoek het gebruik van infiltratie kritisch 
tegen het licht te houden. De ervaringen van de opsporingsinstanties en het OM zouden aan 
(zelf)evaluaties kunnen worden onderworpen, zodat inzicht ontstaat in de sterke en de zwakke 
punten van opsporingsonderzoeken en de gehanteerde opsporingsmethoden. Met de aldus 
opgebouwde kennis kunnen niet alleen de bij dergelijke opsporingsonderzoeken betrokken 
instanties hun voordeel doen, maar ook de CTC. Zou de CTC beschikken over dergelijke 
evaluaties, dan krijgt zij de mogelijkheid om in haar afweging en advisering omtrent het al dan 
niet inzetten van infiltratie ook de (te verwachten) effectiviteit te betrekken.  


