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Voorwoord

De IRT-affaire en de daarop volgende Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden

leidden tot heftige politieke en maatschappelijke discussie over de toepassing van

de zogeheten bijzondere opsporingsmethoden. De discussie ging vooral over de

rechtmatigheid, de organisatie, de kosten en de risico's van deze opsporings-

methoden. Tegelijkertijd was niet duidelijk in hoeverre deze methoden eigenlijk

effectief zijn, aangezien empirische kennis daarover niet beschikbaar was. Dat was

de aanleiding om onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van bijzondere

opsporingsmethoden.

In eerste instantie is het onderzoek beperkt tot infiltratie. Het resultaat is het

voorliggende rapport. Het ligt in de bedoeling om de komende jaren nog een of

meer andere bijzondere opsporingsmethoden op effectiviteit te onderzoeken.

Aan de totstandkoming van dit rapport is door het onderzoeksteam met veel

enthousiasme gewerkt. Het eindresultaat was evenwel nooit bereikt zonder de

medewerking van een aantal personen. In de eerste plaats is dat Arie Zwanenburg,

secretaris van de Centrale Toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie. Via

hem kregen wij toegang tot het onderzoeksmateriaal en hij was altijd bereid om

daarover tekst en uitleg te geven. Wij zijn Arie zeer erkentelijk voor zijn hulp.

Verder gaat onze bijzondere dank uit naar de geïnterviewde politiefunctionarissen,

officieren van justitie en rechters die bereid waren opening van zaken te geven. Ook

willen wij op deze plaats de'sleutelinformanten' (zie bijlage 2) bedanken voor de

informatie die zij verstrekten in de oriënterende fase van het onderzoek. Op deze

plaats bedanken wij tevens de begeleidingscommissie (zie bijlage 1). Zij heeft het

onderzoeksproces kritisch gevolgd en een aantal nuttige en waardevolle kantteke-

ningen bij de tekst van dit rapport geplaatst. Tot slot is er nog de'leescommissie'

van het WODC, bestaande uit Henk van de Bunt, Hennie Vreugdenhil en Iris

Passchier. In het kader van de'intercollegiale toetsing' hebben zij het rapport

becommentariëerd, waarvoor onze dank.
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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 voortvloeien-

de politieke debat. Tijdens de kamerdebatten is hoofdzakelijk gesproken over de

rechtmatigheid, de kosten, de risico's en de organisatie van bijzondere opsporings-

methoden. 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 onderzoeks-

object 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.
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Methode van onderzoek
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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 onder-

zoek 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 materiaal-

verzameling 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 infiltra-

tieteams (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 juridi-

sche 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 opsporings-

methoden 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
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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 deel-

neemt 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 autoritei-

ten 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 zichtvan 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
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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 tegen

de 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.
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Projectmatige infiltratie

Projectmatige infiltratie hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis, omdat het een over-

koepelend begrip is, maar het wordt in verschillende regelingen wel als een afzon-

derlijk 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 geduren-

de 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 on-

getwijfeld het gevolg van een politieke discussie over de inzet van criminele burger-

infiltranten 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.
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Drie kwart van de ter toetsing aangemelde politie-infiltratie-acties zijn daadwerke-

lijk 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 regio-

korpsen (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 vermogens-

delicten, 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 belang-

rijke 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
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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).
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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 bestem-

peld. 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 uit-

gevoerd. 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 verblijf-

plaats 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
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bijdrage leverden aan de uitvoering van het plan. In vier zaken is het plan groten-

deels uitgevoerd. In een aantal van die zaken zijn voorkopen gepleegd of zijn af-

spraken 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 veiligheidsmaatregel.

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 telefoon-

gesprekken 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-infor-

matie 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 voort-

gekomen, heeft een onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. (Van de andere
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twee is er een geseponeerd en was de ander nog aanhangig bij de rechtbank ten

tijde van het schrijven van dit rapport.)

8

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 uitein-

delijk 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.

Bewijsvoeringen 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 hoofd-

zakelijk 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 ondersteunen-

de rol hebben gespeeld, gelet op het feit dat de verdachte op de zitting een beken-

nende 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.
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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 gedeel-

telijk 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, traditio-

nele, 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 bewezen-

verklaring 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 afbreuk-

risico'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

1.1

i
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worden gestart. De informatiepositie bij aanvang van een infiltratietraject lijkt een

andere belangrijke factor te zijn. Als al bij aanvang 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 infil-

tratie 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 kant-

tekeningen 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
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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 moei-

lijker 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 assistentie-

verzoek 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 nega-

tieve 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 zelf-

standig 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 burger-

1,

i
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infiltrant. De inzet van dergelijke infiltranten is sinds juni 1996 de facto geblokkeerd.

Het spreekt voor zichzelf dat een'eigen' introductie van de politie-infiltrant door-

gaans 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 assis-

tentieverzoeken 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 documenten-

onderzoek (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 moment-

opname. Het is voor niemand precies te voorspellen welke toekomstige ontwikkelin-

gen 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

infiltratie 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
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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.
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Inleiding en methode

Het WODC heeft onderzoek verricht naar bijzondere opsporingsmethoden, in het

bijzonder naar infiltratie. Dit rapport bevat het verslag van dit onderzoek. In het

eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de achtergrond van het onderzoek, de

instelling en werkwijze van een toetsingscommissie voor de inzet van bijzondere

opsporingsmethoden en de aanleiding tot dit onderzoek. Na een overzicht van de

literatuur op dit gebied komen probleemstelling, onderzoeksvragen en methode

van onderzoek aan de orde.

1.1 Achtergrond

In de afgelopen vijf à tien jaar is er een wildgroei aan bijzondere opsporings-

methoden ontstaan, zo bleek uit het werk van de Parlementaire Enquêtecommissie

Opsporingsmethoden (1996), wellicht beter bekend als de Commissie-Van Traa.

Bijzondere opsporingsmethoden zijn bijvoorbeeld infiltratie-acties of inkijk-

operaties.
Het ontbreken van duidelijke wettelijke regels voor een aantal opsporingsmethoden,

een gebrekkige organisatie van de opsporing en onduidelijke gezagsverhoudingen

hebben naar het oordeel van de enquêtecommissie geleid tot een crisis in de

opsporing. Om hier verandering in te brengen, is een wetgevingstraject ingezet

en zijn diverse beleidsmaatregelen voorgesteld. Zo is inmiddels een wetsvoorstel

door de Tweede Kamer aangenomen dat de basis legt voor een aantal bijzondere

opsporingsmethoden: het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB).'

Een van de voorgestelde beleidsmaatregelen behelst de toetsing van de inzet van

bijzondere opsporingsmethoden. Zowel de enquêtecommissie als de regering zijn

van mening dat de inzet van (bijzondere) opsporingsmethoden van tevoren getoetst

dient te worden aan de hand van enkele objectieve criteria. Deze criteria betreffen

onder meer'proportionaliteit','subsidiariteit', controleerbaarheid, doel, risico's en

effectiviteit.2

In verband met het ontbreken van een wettelijke basis voor de toepassing van

bijzondere opsporingsmethoden en vooruitlopend op de resultaten van de

Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden is al op 1 januari 1995

door het college van procureurs-generaal (pg's) een toetsingscommissie ingesteld:

hl
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1 Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide toelichting op het wetsvoorstel BOB.

2 Zie onder andere Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (1996). In hoofdstuk 2 worden deze begrip-

pen nog toegelicht.
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de Centrale Toetsingscommissie (Instellingsbesluit CTC, 1994). Aangezien de CTC

een cruciale rol speelt bij de inzet van sommige bijzondere opsporingsmethoden

en bovendien een belangrijke ingang tot het materiaal van dit onderzoek vormde,

wordt in de paragraaf 1.2 kort bij deze commissie stilgestaan.

1.2 De Centrale Toetsingscommissie
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De CTC is per 1 januari 1995 door het college van pg's ingesteld. Aanvankelijk was

de CTC een instantie met beslissingsbevoegdheid. Sinds de kamerdebatten over

de Enquête Opsporingsmethoden functioneert de CTC als adviesorgaan voor het

college van pg's. De CTC telt zestien leden. Tot de leden behoren advocaten-gene-

raal, officieren van justitie en politiefunctionarissen. Verder zijn er twee ambtelijke

secretarissen die de werkzaamheden van de CTC ondersteunen, maar zelf geen lid

van de commissie zijn.

Toetsing of registratie

De CTC heeft tot taak om de inzet van bijzondere opsporingsmethoden in opspo-

ringsonderzoeken te toetsen danwel te registreren.

Zaken die ter registratie bij de CTC dienen te worden aangemeld, zijn: kortlopende

acties (vooral de eenmalige pseudo-kopen), inkijkoperaties en alle operaties waarbij

van hoogwaardige technologie gebruikgemaakt wordt, zoals het gebruik van peil-

bakens in het kader van observatie. Jaarlijks krijgt de CTC enkele honderden zaken

ter registratie aangeboden.

Zaken die ter toetsing bij de CTC aangemeld moeten worden, betreffen (overige

vormen van) infiltratie, zaken waarin afspraken met criminelen3 gemaakt worden en

- sinds augustus 1996 - zaken waarin van getuigenbescherming4 sprake is. De CTC

krijgt per jaar enkele tientallen zaken ter toetsing aangeboden.

Op basis van het advies van de CTC neemt het college van pg's een beslissing over

aangemelde zaken. Veelal is de beslissing overeenkomstig het advies van de CTC.

Soms is dat echter niet het geval. Zo kan het college zijn toestemming onthouden

in gevallen waarin de CTC een (voorwaardelijk) positief advies gaf. Ook kan het

college nadere informatie vragen, alvorens een oordeel te geven of aan zijn toestem-

ming aanvullende voorwaarden verbinden. Op het niet bij de CTC aanmelden van

toetsingszaken staan geen directe sancties. Wel kan het verzuim een rol spelen in het

3 Dat wil zeggen, een afspraak tussen het Openbaar Ministerie en een getuige die tevens verdachte of

veroordeelde is, met het doel een toetsbare getuigenverklaring te verkrijgen in ruil voor enige tegen-

prestatie van het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld in de vorm van een geldelijke beloning of een

lagere strafeis dan op basis van de tenlastelegging gebruikelijk is.

4 Hiermee wordt bedoeld: getuigenbescherming in de zin van het treffen van fysieke, buitenprocessuele

beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld het verschaffen van mogelijkheden aan getuigen om onder een

andere identiteit enlof elders een nieuw bestaan op te bouwen).
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oordeel van de rechter over de door het Openbaar Ministerie (OM) toegepaste' zorg-

vuldigheid bij de inzet van de opsporingsmethoden.5

1.3 Aanleiding en doelstelling

De feitelijke instelling van de CTC laat onverlet dat maar weinig kennis beschikbaar

is over een belangrijk geacht toetsingscriterium, de effectiviteit.6 De discussies over

de inzet van bijzondere opsporingsmethoden, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, zijn

hoofdzakelijk gegaan over aspecten als de rechtmatigheid, de kosten, de risico's en de

organisatie van deze methoden. Het is echter niet voldoende duidelijk, ondanks het

werk van de parlementaire enquêtecommissie, in hoeverre bijzondere opsporings-

methoden in de praktijk effectief zijn. Stilzwijgend lijkt de effectiviteit te worden

aangenomen. Er blijkt evenwel behoefte te bestaan aan empirisch gefundeerde

kennis over de effectiviteit van bijzondere opsporingsmethoden.

De hierboven geschetste ontwikkelingen op het terrein van bijzondere opsporings-

methoden vormden voor de voormalige directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH)7

van het ministerie van Justitie aanleiding om het WODC opdracht te geven dit onder-

zoek naar de effectiviteit van bijzondere opsporingsmethoden te verrichten. Al in

een zeer pril stadium is het onderzoek om praktische reden beperkt tot infiltratie

(zie paragraaf 1.5). De opdrachtgever heeft tevens verzocht om elementen van de

onderzoeksuitkomsten samen te smeden tot een `instrument' waarmee de effecti-

viteit van infiltratie in de toekomst permanent geëvalueerd zou kunnen worden,

bijvoorbeeld door opsporingsteams of door de CTC. Het instrument zal in dit

rapport verder niet meer aan bod komen. Het wordt na afloop van dit onderzoek

ontwikkeld en zal waarschijnlijk als aparte module een plaats krijgen in een

instrument dat het WODC heeft ontwikkeld voor de evaluatie van grootschalige

recherche-onderzoeken.8

Alvorens te bespreken hoe de probleemstelling en onderzoeksvragen van het onder-

zoek eruitzien, vindt in paragraaf 1.4 een korte exercitie door de literatuur uit zowel

binnen- als buitenland plaats.

5 In de (gepubliceerde) jurisprudentie komen echter geen zaken voor waarin een dergelijk verzuim aan

de orde is. Wel zijn er uitspraken bekend waarin het feit dat de zaak ter toetsing aan de CTC en aan het

college van pg's was voorgelegd, een rol speelde in het positieve oordeel van de rechter over de

zorgvuldigheid waarmee het OM had opgetreden. Zie bijvoorbeeld bijlage 5.

6 Zie ook Werkgroep Vooronderzoek opsporingsmethoden (1994, pp. 66-67).
7 Inmiddels is de DSH gereorganiseerd tot het directoraat-generaal Rechtshandhaving (DGRh). Een

onderdeel van dit nieuwe directoraat-generaal is de directie Opsporingsbeleid (DOB). De DOB treedt

sinds deze reorganisatie als opdrachtgever voor dit onderzoek op.

8 Dat instrument staat bekend onder de naam L.E.G.O. (Leren door het Evalueren van Grootschalige

Recherche-Onderzoeken).
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1.4 Literatuur over de effectiviteit van infiltratie

Over de effectiviteit van infiltratie is nauwelijks empirisch materiaal voorhanden,

in Nederland noch daarbuiten.

1.4.1 Binnenland

18

In Nederland zijn voornamelijk juridische studies naar het verschijnsel infiltratie

gedaan (Frielink, 1990; Blom, 1998). Er zijn geen empirische studies over dit onder-

werp bekend waarin systematisch wordt gezocht naar antwoorden op vragen als:

Wat zijn de redenen om te gaan infiltreren?, Welke doelen streeft men na?, Welke

(positieve danwel negatieve) effecten worden met infiltratie bereikt? Welke factoren

beïnvloeden het succes van een infiltratie-actie?

Toch is het nodige over de Nederlandse praktijk bekend, vooral dankzij het werk van

de Werkgroep Infiltratie en van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden. De

Werkgroep Infiltratie werd door de minister van Justitie ingesteld, onder voorzitter-

schap van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam, L.J.A.M. de Wit. De werk-groep

bracht in april 1995 een vertrouwelijk rapport uit. Het resultaat van infiltratie-opera-

ties, zoals beschreven in het rapport van de Werkgroep-De Wit, kwam ter sprake

tijdens de verhoren van de enquêtecommissie. Tijdens het verhoor van een functio-

naris van de afdeling Nationale coordinatie politiële infiltratie (ANCRI) van de divisie

Centrale Recherche Informatiedienst (DCRI) memoreerde de voorzitter het feit dat

infiltratie volgens de Werkgroep-De Wit in 30% van de gevallen succes oplevert. Er

ontstond vervolgens een voor buitenstaanders niet helemaal heldere discussie

waarin over de cijfers van 1994 werd gesproken. De voorzitter van de enquête-

commissie zei: 'Van de 78 operaties zijn er 56 gestopt. Er is bijvoorbeeld geen geld

of geen tijd meer of men hoort niets meer uit het buitenland. Er zijn 6 negatieve

operaties en 16 positieve.' Ook al is het niet duidelijk wat de betrokkenen precies

verstaan onder infiltraties die gestopt zijn, negatief of positief zijn, uit dit gedeelte

van de verhoren komt wel naar voren dat infiltratie in het merendeel van de gevallen

niet zo heel veel succes oplevert.

De Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft zich voornamelijk beziggehouden

met een inventarisatie van de verschijningsvormen van infiltratie en vervolgens

onderzocht welke risico's aan dergelijke verschijningsvormen waren verbonden

en in hoeverre die verschijningsvormen toelaatbaar waren of niet. De enquête-

commissie baseerde zich daarbij onder meer op gegevens die de commissie werden

verstrekt door de CTC. Het onderhavige onderzoeksrapport is voor een deel op

dezelfde gegevens gebaseerd. Deze worden in hoofdstuk 3 gepresenteerd.

De enquêtecommissie komt tot de conclusie dat infiltratie een effectieve opspo-

ringsmethode kan zijn. Maar zij constateert dat de doelen met het oog waarop de

infiltratie in het verleden is ingezet, bijzonder diffuus waren. 'In sommige gevallen
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vindt infiltratie plaats om een beter zicht te krijgen op de criminele groep. In andere

gevallen wordt specifiek geprobeerd bewijs te verzamelen over bepaalde personen.

De diffuse doelstellingen bemoeilijken eenbeoordeling van (...) de infiltratie. Of het

gebruik van politiële infiltratie in alle gevallen verantwoord is, kan de commissie

dan ook niet vaststellen.'

De enquêtecommissie verwijst ten slotte naar enkele nadelen die aan infiltratie zijn

verbonden. Er bestaat het gevaar van ambtelijke corruptie en afglijden naar crimi-

nele normen. Bij het gebruik van criminele burgerinfiltranten bestaat steeds het

gevaar dat deze meer hun eigen (misdadige) belangen nastreven dan de opsporings-

belangen.

1.4.2 Buitenland

Empirisch onderzoek naar - de effectiviteit van - infiltratie is, zoals reeds opge-

merkt, niet erg dik gezaaid. De omzichtigheid waarmee deze opsporingsmethode

wordt toegepast, heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Wél zouden sommige

opsporingsinstanties het gebruik van infiltratie uitvoerig intern evalueren (zie

bijvoorbeeld Vasquez en Kelly, 1989). De resultaten van die interne evaluaties

worden echter nergens gepubliceerd.

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij hetgeen uit de buitenlandse literatuur

bekend is over de redenen om infiltratie in te zetten, de doelen en de resultaten

van infiltratie, het optreden van neveneffecten en de factoren die bijdragen tot de

resultaten van infiltratie.

Redenen om te infiltreren

Volgens de literatuur is infiltratie vaak het enige middel om een bepaald opsporings-

doel te bereiken. Andere opsporingsmethoden zouden niet voldoende resultaat

afwerpen om effectief optreden tegen bepaalde vormen van criminaliteit mogelijk

te maken (vergelijk Ashworth, 1998) of om bewijs te verzamelen tegen bepaalde

- groepen van - verdachten. Zeker verdachten in de top van misdaadorganisaties

schermen zich soms zodanig af dat volgens een aantal auteurs infiltratie het enige

middel is om daartoe nog te kunnen doordringen (zie Podolsky, 1995). Een necessary

evil zijn de woorden die Marx (1988) in dit verband gebruikt.

Echter, wat volgens de een als het laatste redmiddel beschouwd wordt, is volgens de

ander nog niet afdoende; zie bijvoorbeeld Kruse (1993) en Vest (1993). In sommige

situaties zou namelijk ook (politiële) infiltratie weinig kans van slagen hebben.

Vooral bij groepen met een etnische achtergrond lijkt politiële infiltratie moeilijk te

zijn (zie Podolsky, 1995).

b
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Doelen en resultaten van infiltratie

Infiltratie wordt (uiteraard) toegepast om bepaalde doelen te bereiken. In de litera-

tuur worden specifieke en algemene doelen onderscheiden. Specifieke doelen van

infiltratie zijn bijvoorbeeld het ophelderen van een bepaalde reeks van misdrijven

of het ontmantelen van een misdaadorganisatie. Een algemeen doel is bijvoorbeeld

het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Inzet van infiltratie met een

algemeen doel komt in Nederland niet voor, maar wel in een aantal andere landen

(onder andere de Verenigde Staten). Dit houdt verband met het rechtssysteem van

de desbetreffende landen waar veelal geen concrete verdenking vereist is om

infiltratie te mogen inzetten. Het is bijgevolg mogelijk om met een infiltratie te

beginnen, door bijvoorbeeld een storefront9 op te zetten en vervolgens te wachten

totdat voordien onbekende daders overgaan tot het plegen van misdrijven. Marx

spreekt hier van een general market of suspects.

Infiltratie kan tot een hele reeks resultaten leiden. Die resultaten kunnen beoogd

zijn. In dat geval zijn de gestelde doelen bereikt. Resultaten kunnen ook niet beoogd

zijn: de zogenaamde neveneffecten. De niet-beoogde resultaten kunnen het resultaat

van de infiltratie mede bepalen en de effectiviteit beïnvloeden.

Neveneffecten

In de literatuur zijn de volgende positieve en negatieve neveneffecten aangetroffen.

Een positief neveneffect van de inzet van infiltratie is onder andere een mogelijke

conclusie à décharge ten opzichte van een verdachte. Door middel van infiltratie kan

soms worden vastgesteld dat de verdachte zich niet schuldig maakt aan strafbare

feiten (zie Podolsky, 1995). Een ander positief neveneffect is de verbetering van de

informatiepositie. Infiltratie kan tot informatie over andere strafbare feiten en

andere verdachten leiden (zie Brodeur, 1995). Verder zou infiltratie volgens sommige

auteurs nog generaal- en speciaal-preventieve effecten kunnen hebben.

Negatieve neveneffecten vallen voornamelijk onder de noemer `afbreukrisico'. Infil-

tratie kan met een aantal problemen gepaard gaan. Infiltranten verkeren niet zelden

in grote stress en kunnen psychische problemen ervaren die hun werk nadelig

beïnvloeden. Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat

infiltranten afglijden in het criminele milieu. Ze kunnen te geïnvolveerd raken in

een groep verdachten en het gevaar bestaat dat ze moeilijk weerstand kunnen

bieden aan de verleiding om zelf over te gaan tot het ontplooien van criminele

activiteiten (zie Dias Ferreira, 1996).

Infiltranten lopen ook allerlei directe gevaren. Hierbij spelen, naast de gevaren die

ontstaan bij ontdekking van de ware identiteit van de infiltranten, gevaren die

inherent zijn aan een verblijf in het criminele milieu. Een politie-infiltrant die zich

9 Een coverbedrijf dat goederen en/of diensten aanbiedt; in hoofdstuk 2 komen deze alsook andere

verschijningsvormen van infiltratie uitgebreid aan bod.
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als drugshandelaar voordoet, kan net als een echte drugshandelaar het slachtoffer

worden van een gewelddadige 'ripdeal' (zie Marx, 1988).

Ook kunnen bepaalde implicaties voor de rechtsorde tot de negatieve neveneffecten

van infiltratie gerekend worden. Infiltratie kan (de schijn van) een cultuur van

misleiding in het strafrecht brengen.1° In combinatie met het geheime karakter van

de methode, het need to know principe, levert de misleiding mogelijk misverstanden

op binnen en tussen opsporingsinstanties. Bovendien biedt het geheime karakter

van de methode mogelijkheden tot het vervalsen van bewijs en het misleiden van de

zittingsrechter (Kruse, 1993). De schandalen die als gevolg hiervan vrij gemakkelijk

kunnen ontstaan, doen afbreuk aan het vertrouwen in de rechtsorde (zie Brodeur,

1995; Ashworth, 1998).

Factoren die het succes van infiltratie bepalen

De volgende factoren zouden blijkens de literatuur van invloed kunnen zijn op het

resultaat van een infiltratie-actie.

- In de eerste plaats is de wijze waarop de methode wordt ingezet, bepalend.

Meestal is er een langdurig contact nodig tussen een infiltrant en verdachten.

Pas bij een zeker vertrouwen van de kant van de verdachten, zal de infiltrant

zicht krijgen op de gepleegde strafbare feiten. In dit kader is het van belang dat

de infiltrant zelf (in beperkte mate) strafbare feiten mag plegen. Ook is het in dit

opzicht goed om niet te snel in te grijpen en de verdachten niet in een (te) vroeg

stadium aan te houden (zie Podolsky, 1995).

- De manier waarop in selectie, training en begeleiding van infiltranten wordt

voorzien, is van groot belang. Ook de selectie en training van de begeleiders van

de infiltrant zijn belangrijk.

In de begeleiding moet er sprake zijn van een duidelijke verdeling van taken, die

ertoe leidt dat de infiltrant in zijn opdracht adequaat wordt ondersteund en

gecontroleerd (zie Vasquez en Kelly, 1989).

- In de literatuur wordt verder opgemerkt dat het vaak voorkeur verdient om meer

infiltranten samen, naast elkaar in te zetten (Podolsky, 1995).

- De inzet van infiltratie in combinatie met andere opsporingsmethoden zou

het resultaat van infiltratie ten goede komen; de parallelle inzet van andere op-

sporingsmethoden kan volgens de literatuur een rol spelen in de sturing van het

onderzoek, de bescherming van de infiltrant, het verkrijgen van een volledig

beeld van de criminele activiteiten van de verdachten en de bewijsgaring.

- Tot slot zou ook het gebruik van informatie een belangrijke succesfactor zijn.

Informanten zijn van belang bij zowel de start van het onderzoek als in een later

stadium om - waar mogelijk - voor de introductie van een infiltrant bij de ver-

t

10 Ook het op grote schaal gebruiken van informanten leidt hier volgens Marx (1988) en Brodeur (1995)
toe.
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dachten te zorgen (Podolsky, 1995). Zonder introductie door een informant zou

het voor een infiltrant over het algemeen veel meer tijd en moeite kosten om bij

de verdachten te komen en in een aantal gevallen zou het zelfs onmogelijk zijn

(zie Marx, 1988).

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar alle bijzondere opsporingsmethoden

zou binnen een redelijk tijdsbestek - enkele jaren - niet haalbaar zijn. Om die reden

is het onderzoeksobject ingeperkt." De inperking heeft hieruit bestaan dat het

onderzoek is toegespitst - op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever - op

infiltratie. 12

De probleemstelling van het onderhavige onderzoek luidt: In hoeverre is infiltratie

effectief?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, is inzicht nodig in de toepassing van

infiltratie in de praktijk. Hierbij gaat het om vragen als: Van welke methoden is

sprake in de toetsingszaken? Hoe vaak worden die methoden gebruikt? In welke

situaties?, Om welke redenen? Dit gedeelte van het onderzoek, over de toepassing

van deze methodes in de praktijk, is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen.

1. Hoe vaak wordt infiltratie bij de CTC aangemeld? In welke situaties wordt inzet

van deze methode overwogen?

2. Welke beslissing(en) hebben de CTC en het college van pg's genomen ten

aanzien van de aangemelde infiltraties (bijvoorbeeld (voorwaardelijke)

toestemming, verlening van de inzet, terugverwijzing, afwijzing)?

3. Wat waren de doelen en redenen om infiltratie te overwegen? Welke over-

wegingen speelden hierbij een rol (denk aan proportionaliteit, subsidiariteit,

effectiviteit en risico's)?

Dan de 'hamvraag': Hoe staat het met de effectiviteit? Zoals uiteengezet, is die vraag

opgekomen in het politieke debat naar aanleiding van de Parlementaire Enquête

Opsporingsmethoden. Effectiviteit is echter een enigszins moeilijk en beladen

begrip. Het lijkt zo eenvoudig: aan het al dan niet bereiken van de vooraf gestelde

doelen kan afgemeten worden of iets al dan niet effectief geweest is, alsof er van een

dichotomie sprake zou zijn. Iets zou effectief of juist niet effectief zijn. Een tussen-

weg lijkt er niet te bestaan. De werkelijkheid is evenwel gecompliceerder. In de

praktijk zullen vaak meer - samenhangende - doelen gesteld zijn, waarvan er

11 Het is overigens de bedoeling dat het WODC in de (nabije) toekomst onderzoek zal verrichten naar - de

effectiviteit van - andere bijzondere opsporingsmethoden.

12 Daarbij is aangesloten bij het begrippenkader dat is neergelegd in het Wetsvoorstel BOB (zie hoofdstuk

2) en dat in de praktijk door de CTC (zie paragraaf 1.2) wordt gehanteerd.
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bijvoorbeeld enkele (gedeeltelijk) bereikt zullen zijn. Daarmee rekening houdend,

wordt het begrip effectiviteit in dit onderzoek op een gedifferentieerde manier

benaderd. Weliswaar zullen de gestelde doelen en dé mate waarin die bereikt zijn, in

ogenschouw genomen worden, maar daarnaast zal effectiviteit beschouwd worden

in termen van bereikte resultaten.

Een essentieel kenmerk van infiltratie is het verzamelen van informatie. Vragen die

dan in verband met de effectiviteit opkomen, zijn de volgende. Wat heeft een

infiltratie opgeleverd aan informatie? In hoeverre is die informatie gebruikt voor het

nemen van beslissingen in het strafproces? In het strafproces zijn - zoals bekend -

drie fasen te onderscheiden: opsporing, vervolging en berechting. Aldus culmineert

het voorgaande in de vraag in hoeverre informatie uit de infiltratie heeft bijgedragen

aan beslissingen in:

- de opsporing (opsporing en aanhouding van verdachten, inzet van

opsporingsmethoden);

- de vervolging (bijvoorbeeld de opening van een gerechtelijk vooronderzoek,

inzet dwangmiddelen, dagvaarding, sepot);

- de berechting (ontvankelijkheid van het OM, bewezenverklaring, strafmaat).

De effectiviteitsvraag kan tot de volgende onderzoeksvragen geconcretiseerd

worden.

4. In hoeverre levert infiltratie informatie op die bijdraagt aan beslissingen in

opsporing, vervolging en/of berechting?

5. In hoeverre zijn de met infiltratie beoogde doelen bereikt?

6. Welke factoren zijn van invloed op het bereiken van resultaten met infiltratie?

Het onderzoek zal antwoord geven op deze onderzoeksvragen. Hoe het onderzoek is

aangepakt, wordt in paragraaf 1.6 uiteengezet.

1.6 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.

1.6.1 Fase 1

CTC-gegevens

Een belangrijke gegevensbron voor dit onderzoek is de CTC. De CTC is als ingang

voor dit onderzoek gebruikt, omdat deze commissie alle infiltratie-acties in ons land

toetst. Voor de eerste fase van het onderzoek zijn bij de CTC gegevens verzameld

over in de periode 1995-1997 ter toetsing aangemelde infiltratiezaken. Dit heeft

materiaal over 102 infiltratiezaken opgeleverd. Daarnaast zijn van die 102 zaken de
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zogenaamde afloopberichten bij de CTC opgevraagd. De CTC verzamelt - mede ten

behoeve van het onderhavige WODC-onderzoek - met behulp van een kort

schriftelijk vragenlijstje een aantal gegevens over de feitelijke inzet van aangemelde

toetsingszaken. In totaal zijn over de infiltratiezaken 97 afloopberichten bestudeerd.

Dat aantal ligt iets lager dan de genoemde 102 zaken, omdat niet van al die zaken

een afloopbericht is ontvangen, ondanks herhaaldelijke rappels van de CTC.

Gesprekken met sleutelinformanten

Een andere bron vormen twaalf gesprekken die gevoerd zijn met zogeheten sleutel-

informanten: functionarissen van politie, OM, ministerie van justitie, zittende

magistratuur en wetenschap, die vanuit hun beroepsuitoefening beschikken over

deskundigheid op het gebied van bijzondere opsporingsmethoden (zie bijlage 2 voor

een overzicht van de sleutelinformanten).

1.6.2 Fase 2

Gevalsstudies

Het tweede gedeelte van dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gevalsstudies.

De bestudeerde gevallen zijn concrete opsporingsonderzoeken waarin infiltratie is

ingezet, of waarin op zijn minst infiltratie-inzet door de CTC getoetst is. Uit de bij

de CTC aangemelde infiltratiezaken is een steekproef getrokken. Om een enigszins

werkelijkheidsgetrouw beeld te krijgen van infiltratie, is ervoor gekozen om alle

zaken die gedurende één kalenderjaar ter toetsing aangeboden werden, in het

onderzoek te betrekken.

Gezien de aard van de bestudeerde opsporingsmethode was het ondenkbaar

dat onderzoekers opening van zaken zouden kunnen krijgen over nog lopende

infiltratiezaken. Bovendien zouden de onderzoeksvragen inzake de bijdrage van

infiltratie-informatie aan vervolgings- en berechtingsbeslissingen in lopende zaken

niet beantwoord kunnen worden, simpelweg omdat die zaken nog niet in dat

stadium verkeren.

Op het moment dat de keuze gemaakt moest worden welk jaar in het onderzoek zou

worden betrokken, was het voorjaar 1998. Een aantal opsporingsonderzoeken dat in

1997 een aanvang genomen had, was nog in volle gang. Om die reden is de keuze

gevallen op het jaar 1996. Nog verder teruggaan in de tijd was niet direct nood-

zakelijk en zou weer als nadeel hebben dat het onderzoek zich zou richten op de

praktijk van voor en/of tijdens de werkzaamheden van de Enquêtecommissie

Opsporingsmethoden. Bovendien zou het onderzoek dan onvoldoende aansluiten

op de actualiteit.

Om kort te gaan, de gevalsstudies die de 'body' van het tweede gedeelte van dit

onderzoek uitmaken, zijn in principe alle infiltratiezaken die in 1996 ter toetsing

bij de CTC aangemeld zijn. In dat jaar zijn dat er 22. Drie van deze zaken zijn buiten
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het onderzoek gehouden. Twee zaken liggen 'te gevoelig', de staatsveiligheid was

hier in het geding en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) was of is bij die zaken

betrokken. In de derde zaak was de infiltratie nog niet afgerond toen de materiaal-

verzameling begon. Navraag heeft geleerd dat dit ook begin 1999 nog niet het geval

was. Dan blijven negentien zaken over waarvan een gevalsstudie gemaakt is.

Deze negentien studies zijn uitgevoerd aan de hand van dossiers en interviews. Het

stramien zag er als volgt uit. Van elke zaak zijn om te beginnen de CTC-gegevens be-

studeerd. Dit gebeurde op het kantoor van de CTC. Vervolgens werd contact gezocht

met de zaaks- of CID-officier van justitie die bij de aanmelding bij de CTC betrokken

was. In een voorgesprek werd met hem of haar besproken wat de bedoeling van het

onderzoek was en gevraagd welke politie- en justitiefunctionarissen het meest aan-

gewezen waren om door de onderzoekers te worden geïnterviewd. Het streven was

om per zaak ten minste de politiefunctionaris die de leiding over het opsporings-

team van de betrokken zaak had gehad, de CID-officier enlof de zaaksofficier te

interviewen. Als het opsporingsonderzoek uiteindelijk in een rechtszaak was uitge-

mond, werd ook de rechter voor een interview benaderd. De geïnterviewden werden

in vrijwel alle gevallen op hun eigen werkplek opgezocht door twee onderzoekers.

Vérder werd - meestal aan het begin van de interviewcyclus van een zaak - het

zaaksdossier bestudeerd. De bestudering van de zaaksdossiers vond plaats op de

arrondissements- of ressortsparketten waar de dossiers zich bevonden.

In enkele gevallen werd van het geschetste stramien afgeweken. In een paar zaken

was geen zaaksdossier aangelegd en werd volstaan met het bestuderen van andere

stukken; soms was het niet de teamleider, maar een ander teamlid dat werd geïnter-

viewd (bijvoorbeeld omdat betrokkene blijkens het voorgesprek met de officier het

meeste van de zaak zou afweten). In het merendeel van de gevallen echter is het

oorspronkelijke stramien gevolgd.

Tijdens de interviews en het bestuderen van de dossiers werden aantekeningen

gemaakt op notebooks die in verband met de gevoeligheid van de informatie van

professionele encryptie-software voorzien waren.

Bijwonen onderzoek ter terechtzitting

In een van de negentien bestudeerde opsporingsonderzoeken waarin een volledig

infiltratietraject heeft plaatsgevonden, is naast het bestuderen van dossiers en het

afnemen van interviews, door een van de onderzoekers het onderzoek ter terecht-

zitting bijgewoond. Dit betrof de behandeling van het hoger beroep bij het

gerechtshof.
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Interview met teamleiders van de politiële infiltratieteams

De teamleiders van de vijf politiële infiltratieteams in ons land zijn geïnterviewd

over een aantal algemene kwesties inzake infiltratie. Deze teamleiders zijn belast

met de coordinatie van de uitvoering van infiltratie-acties.

26

Representativiteit

Tot slot van deze paragraaf over de methode van onderzoek is het opportuun een

enkele opmerking te maken over de representativiteit van de negentien bestudeerde

gevallen. De steekproef bevat in principe de zaken van een heel jaar infiltratie in de

praktijk. Om praktische redenen zijn dat de zaken uit het jaar 1996. Volgens som-

migen zouden politie en justitie juist in dat jaar uiterst terughoudend zijn geweest

met de inzet van infiltratie, vanwege de eind 1995 uitgevoerde Parlementaire

Enquête Opsporingsmethoden. Indien dat werkelijk het geval geweest zou zijn, dan

zouden in dat jaar vooral zaken aangetroffen moeten worden waarin men 'heel zeker

van zijn zaak' was. De uitkomsten zouden dan een beeld moeten geven dat er

rooskleuriger uitziet dan de huidige werkelijkheid is. Gedurende de uitvoering van

het onderzoek zijn daarvoor echter geen concrete aanwijzingen gevonden.

1.7 Beveiliging van gegevens

De gevoeligheid van het materiaal van dit onderzoek vraagt om meer dan gebruike-

lijke zorgvuldigheid. In verband daarmee is bij de uitvoering van het onderzoek een

aantal maatregelen getroffen.

Bij de materiaalverzameling is - zoals hierboven reeds uitgelegd - gebruik-

gemaakt van geëncrypteerde notebooks.

Onderzoeksgegevens zijn op het WODC bewaard in een brandkast die uitsluitend

door het betrokken onderzoeksteam gebruikt werd.

Er is voor dit onderzoek een protocol opgesteld met voorwaarden en gedrags-

regels waaronder de leden van het onderzoeksteam toegang kregen tot de bij

de CTC, de parketten en de politie aanwezige gegevens over opsporingsonder-

zoeken en strafzaken waarin infiltratie is toegepast. Dit protocol vormt een

aanvulling op de normale gedragsregels zoals vastgelegd in de geheimhoudings-

verklaring die door WODC-medewerkers wordt ondertekend. Het protocol is

vastgesteld door de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en de

voorzitter van het college van pg's. Deze functionarissen, alsmede de leden

van het onderzoeksteam, de' programmaverantwoordelijke', de leden van de

begeleidingscommissie en de directeur van het WODC hebben getekend voor

akkoord met de inhoud en naleving van het in dit protocol gestelde.
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Infiltratie in het recht

In dit hoofdstuk worden de wettelijke voorwaarden besproken die aan infiltratie

worden gesteld en de wijze waarop binnen deze voorwaarden blijkens het rapport

van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, jurisprudentie

en een aantal lagere regelingen kan worden geïnfiltreerd. Daartoe komt eerst in

het algemeen de vraag aan de orde welke opsporingsmethoden expliciet in de

wet behoren te worden geregeld, als voorwaarde voor een rechtmatige toepassing.

Daarna wordt kort aandacht besteed aan het rapport van de Enquêtecommissie

Opsporingsmethoden, waaruit blijkt dat de wetgever te weinig expliciete, wettelijke

regels aan de opsporing heeft gesteld. Inmiddels heeft de wetgever door middel van

de Wet BOB13 in die lacune voorzien. In deze wet worden voorwaarden vastgelegd.

Een aantal van deze voorwaarden wordt in de praktijk reeds aan infiltratie gesteld.

2.1 Het opsporen van strafbare feiten: bevoegdheden en methoden

In Nederland is de overheid bij al haar handelen en dus ook bij de opsporing van

misdaad gebonden aan het recht. Tussen hetgeen rechtsregels (geschreven en

ongeschreven) de overheid voorschrijven enerzijds en de praktijk van het overheids-

optreden anderzijds behoort dus geen licht te schijnen. Toch is het geen gegeven dat

recht en praktijk altijd overeenstemmen, tenzij wordt uitgegaan van een (inmiddels

achterhaalde) opvatting, waarin de juridische werkelijkheid de sociale dicteert

(Foqué en 't Hart, 1990). Voor een goed begrip van zowel recht als praktijk dient

dan een analytisch onderscheid tussen beide te worden gehanteerd, zonder recht

en praktijk overigens te scheiden. In dit rapport wordt de term 'opsporingsbevoegd-

heid' gereserveerd voor de rechtsregels, en de term 'opsporingsmethode' voor de

wijze waarop in de praktijk wordt opgespoord.

2.2 Opsporingsbevoegdheid

Blijkens artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) vindt strafvordering alleen

plaats op de wijze zoals in de wet voorzien. Tot de strafvordering wordt tevens de

opsporing gerekend (Cleiren, z.j.). Ook opsporing kan derhalve alleen plaatsvinden

op de wijze zoals in de wet is voorzien.

13 Ten tijde van het concipiëren van het rapport was het Voorstel van Wet Bijzondere Opsporings-

bevoegdheden nog bij de Eerste Kamer in behandeling. Inmiddels is het voorstel aanvaard door de

Eerste Kamer. De wet zal op 1 februari 2000 in werking treden.
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De vraag is wanneer kan worden gezegd dat de wet in de opsporing voorziet. Is

dat alleen het geval indien de wet een opsporingsactiviteit met zoveel woorden

beschrijft of is dat ook zo als de wet de opsporing alleen in algemene termen

aanduidt? Dit laatste blijkt verdedigbaar op grond van de jurisprudentie van de

Hoge Raad (HR).

Een algemene opsporingsbevoegdheid is een bevoegdheid die de (wijze van) op-

sporing alleen in algemene termen aanduidt. Zo'n algemene opsporingsbevoegdheid

wordt verondersteld in de artikelen 2 en 13 van de Politiewet 1993 en 141, 148 en

149 Sv. Kort gezegd, houden de eerste vier bepalingen in dat politie-ambtenaren

onder gezag staan van de ovj waar het de uitvoering van de politietaak ter strafrech-

telijke handhaving van de rechtsorde betreft. Artikel 149 Sv geeft de ovj uitdrukkelijk

opdracht het nodige opsporingsonderzoek in te stellen, zodra hij kennis krijgt van

een strafbaar feit met de vervolging waarvan hij is belast. Deze algemene wettelijke

bepalingen gelden blijkens de jurisprudentie van de HR als wettelijke basis voor

allerlei opsporingsmethoden, zoals niet-stelselmatige observatie (HR, 14 oktober

1986; Ni, 1987, 564/Schaduwen I), onderzoek in vuilnis dat met de vuilnisophaal-

dienst werd meegegeven (HR, 19 december 1995; Ni, 1996, 249/Zwolsman), enzo-

voort.

Dat de bovengenoemde opsporingsmethoden niet expliciet worden beschreven,

betekent niet dat zij geheel ongenormeerd zijn. De opsporing is steeds gebonden

aan de algemene beginselen van een goede procesorde, zoals aan de beginselen van

proportionaliteit (evenredigheid), subsidiariteit (vervangend: in de plaats tredend

van een middel dat tot hetzelfde resultaat kan leiden maar dat meer beperking

van rechten oplevert dan het middel dat wordt aangewend) en zuiverheid van

oogmerk, en meer in het algemeen aan het beginsel van een redelijke en billijke

belangenafweging. Uit deze beginselen vloeit voort dat alleen die opsporings-

methoden mogen worden toegepast die redelijkerwijs kunnen bijdragen tot het

aan het daglicht brengen van de waarheid, terwijl bij de concrete toepassing van

die opsporingsmethoden steeds een afweging dient te worden gemaakt tussen de

belangen die door de opsporing wordt gediend en de belangen die worden geschaad

(proportionaliteit- en subsidiariteitafweging).

De algemene opsporingsbevoegdheid legaliseert niet alle opsporingsmethoden. Zij

legaliseert alleen die methoden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de straf-

vorderlijke waarheidsvinding en die voor een burger geen beperking meebrengen bij

de uitoefening van een grond- of ander vrijheidsrecht (Corstens, 1995, pp. 248-251).

Een meer expliciete, wettelijke regeling is nodig indien de methode voor een

individu een beperking meebrengt bij de uitoefening van een (geschreven) grond-

of mensenrecht, zoals het recht op privacy (de persoonlijke levenssfeer). Overeen-

komstig het grondwettelijke stelsel dient de bepaling die een beperking van een

grondrecht behoort te legitimeren, ten minste bij of krachtens de wet te zijn vast-
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gesteld, terwijl overeenkomstig vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens (EHRM), de beperkingsgrond toegankelijk dient te zijn

(accessible) en met een bepaalde mate van precisie behoort te zijn geformuleerd;

het individu moet tot op zekere hoogte kunnen voorzien in welke gevallen en onder

welke voorwaarden de uitoefening van zijn grond- of mensenrecht kan worden

beperkt (foreseeable) (EHRM, 24 april 1990; NI, 1991, 523/Kruslin en Huvig).

De eerdergenoemde vereisten van grondwettelijke en verdragsrechtelijke oorsprong

brengen niet mee dat de opsporingsmethode als zodanig steeds in de wet wordt

genoemd of omschreven. Wij zien dit bijvoorbeeld in de klassieke dwangmiddelen

zoals aanhouding (artikelen 53 en 54 Sv), inverzekeringstelling (artikel 57 Sv) en

inbeslagneming (artikelen 94-119A Sv). Aanhouding en inverzekeringstelling bij-

voorbeeld, maken het de politie mogelijk de verdachte te verhoren. Dat verhoren is

(ook) een opsporingsmethode. Het politieverhoor zélf wordt niet expliciet genoemd,

althans niet bij de bepalingen met betrekking tot het opsporingsonderzoek. De eni-

ge bepaling die duidelijk maakt dat een politie-ambtenaar de verdachte inderdaad

kan verhoren; is artikel 29 Sv. Dit artikel bepaalt dat de verhorende ambtenaar (of

rechter) zich van alles onthoudt waarvan niet kan worden gezegd dat het de strek-

king heeft een verklaring van de verdachte te krijgen die in vrijheid is afgelegd. De

verhorende ambtenaar (of rechter) dient voorafgaand aan het verhoor, de verdachte

mede te delen dat hij niet tot antwoorden is verplicht. Dat het politieverhoor zelf

niet met zoveel woorden wordt genoemd, is vanuit het wettelijke stelsel beschouwd

in zoverre logisch dat de verdachte niet verplicht is te antwoorden. Het politie-

verhoor als zodanig is dus geen beperking van de vrijheid van de verdachte. De

aanhouding, het ophouden voor verhoor en de inverzekeringstelling beperken de

vrijheid en die zijn dan ook geregeld (zie verder Corstens, 1995, pp. 248-251). Dit

wettelijke systeem heeft het voordeel van flexibiliteit en biedt de mogelijkheid om

verschillende of nieuwe opsporingsmethoden onder reeds bestaande wettelijke

bepalingen te brengen, voor zover deze methoden overeenkomstig die bepalingen

beperkingen van de vrijheid meebrengen.

2.3 Opsporingsmethoden: de normeringcrisis

Op 6 december 1994 werd door de voorzitter van de Tweede Kamer de Parlementaire

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden onder voorzitterschap van M. van Traa

ingesteld. Deze commissie had opdracht onderzoek te doen naar:

- de aard, de ernst en de omvang van de zware georganiseerde criminaliteit;

- de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de

effectiviteit van de opsporingsmethoden;

- de organisatie van, het functioneren van en de controle op de opsporing.
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De Commissie-Van Traa kwam na een uitvoerig onderzoek tot de conclusie dat er

sprake was van een crisis in de opsporing. Voor zover hier van belang, concludeerde

de commissie dat het de opsporing heeft ontbroken aan een adequate normstelling.

'Er is naar het oordeel van de commissie in de eerste plaats door de wetgever, maar

ook door de rechter te veel ruimte gelaten voor politie en justitie. Niemand weet

precies waar men aan toe is bij het gebruik van opsporingsmethoden. Dit gebrek

aan normstelling heeft ertoe kunnen leiden dat in Nederland op heel verschillende

wijzen opsporingsmethoden worden ingezet' (Enquêtecommissie Opsporings-

methoden, 1996, p. 414). De enquêtecommissie stelde zich op het standpunt dat

opsporingsmethoden die een beperking van de uitoefening van een grondrecht

mee brengen, een expliciete basis in de wet behoeven en dat een zogenoemd

restartikel moest worden gecreëerd voor de opsporingmethoden die een dergelijke

beperking niet impliceren en ook anderszins geen overmatig risico voor de over-

heidsorganisatie inhouden. Volgens de enquêtecommissie behoort een aantal

opsporingsmethoden in de wet te worden geregeld: direct afluisteren, observeren

en volgen, gebruik van plaatsbepalingapparatuur, zoals peilbakens, inkijkoperaties

(pp. 456-460), gebruik van informanten(p. 429), deals met criminelen (p. 461) en

infiltratie in verschillende verschijningsvormen zoals pseudo-koop, het opzetten van

een nepbedrijf (in het rapport frontstore 14 genoemd) en gecontroleerde aflevering

waarbij het doel is aanhoudingen te verrichten of ten minste de illegale goederen in

beslag te nemen. Doorlatingen waarbij de illegale goederen bewust niet in beslag

worden genomen, zouden, met een enkele uitzondering, moeten worden verboden

(Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996, pp. 463-464). Naar aanleiding van

deze aanbevelingen en het parlementaire debat dat daarover is gevoerd, heeft de

regering een wetsvoorstel ingediend (de Wet BOB).

2.4 De Wet BOB

De wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling

van enige bijzondere bevoegdheden en wijzigingen van enige andere bepalingen

(bijzondere opsporingsbevoegdheden) (Wet BOB; Kamerstukken II, 1996-1997) vloeit

rechtstreeks voort uit de aanbevelingen van de enquêtecommissie. Het regelt in de

Titels IVA en V van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafvordering een aantal

door de enquêtecommissie genoemde bijzondere opsporingsbevoegdheden: obser-

vatie (waartoe het observeren en volgen en het gebruik van plaatsbepalingappara-

tuur wordt gerekend), infiltratie, pseudo-koop of -dienstverlening; stelselmatig

14 De term frontstore blijkt een verbastering te zijn van het Engelse woord storefront, dat letterlijk winkel-

pui betekent. Met de aanduiding storefront wordt gedoeld op een bedrijf dat er alleen aan de figuurlijke

buitenkant uitziet als een echt bedrijf; in werkelijkheid maakt het deel uit van een undercover-operatie

(zie ook hoofdstuk l).



Infiltratie in het recht 31

inwinnen van informatie, bevoegdheden in een besloten plaats (inkijkoperatie),

en opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel

(direct afluisteren). Uit wetsystematisch oogpunt is bovendien het onderzoek van

telecommunicatie in de Wet BOB opnieuw geregeld (Kamerstukken II, 1996-1997,

nr. 3, p. 39). De wet regelt ten slotte in Titel VA bepaalde vormen van bijstand van

burgers aan de opsporing: het verzoek om informatie in te winnen (werken met een

informant); burgerinfiltratie en pseudo-koop en -dienstverlening. Het wetsvoorstel

is op 11, 12 en 19 november 1998 plenair behandeld door de Tweede Kamer en op 26

november 1998 aangenomen. De wet zal op 1 februari 2000 in werking treden,

De reden waarom juist de bovengenoemde opsporingsmethoden in aparte wettelijke

bepalingen worden opgenomen, is dat de uitvoering een beperking met zich mee

kan brengen van een grondwettelijk of verdragsrechtelijk gegarandeerd vrijheids-

recht, in het bijzonder de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in de artikelen

10 Grondwet, 8 EVRM (Europees verdrag voor de Rechten van de Mens) en 17 IVBPR

(Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten; Kamerstukken II,

1996-1997, nr. 3, p. 9; zie ook paragraaf 2.3). In de wet is geen 'restartikel' opgeno-

men, zoals door de enquêtecommissie was voorgesteld. Opsporingsmethoden die

geen inbreuk maken op de grond- en verdragsrechtelijk gegarandeerde vrijheid,

vinden hun wettelijke grondslag in die bepalingen die de algemene opsporings-

bevoegdheid veronderstellen (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 13; Kamer-

stukken II, 1997-1998, pp. 18-19). Overigens zal het soms zeer van de concrete

toepassing afhangen of de methode daadwerkelijk een beperking meebrengt van

de uitoefening van een hier bedoeld vrijheidsrecht. 'Niet elke bemoeienis van de

politie met de persoonlijke levenssfeer van de burger leidt tot de schending van

diens privacy' (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 10). Als de methode in het

concrete geval geen inbreuk maakt op de grondwettelijk of verdragsrechtelijk

gegarandeerde vrijheidvan een burger, kan deze worden gelegaliseerd door de

algemene opsporingsbevoegdheid.

Dit laatste toont overigens de beperkingen waaraan de Wet BOB onderhevig is. De

wet besteedt inhoudelijk geen aandacht aan opsporingsmethoden die op zichzelf

geen inbreuk maken op een grondrecht. Dit geldt onder andere voor het sluiten van

deals met criminele getuigen. Inmiddels is er een apart voorstel van wet met betrek-

king tot het maken van afspraken met getuigen bij de Tweede Kamer ingediend

(Kamerstukken II, 1998-1999c).

2.5 Infiltratie: de wettelijke bevoegdheid

De Wet BOB omschrijft infiltratie als het deelnemen of medewerking verlenen hetzij

aan een groep van personen waarbinnen, naar redelijkerwijs kan worden vermoed,

misdrijven worden beraamd of gepleegd, hetzij (kort gezegd) aan een bepaald
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georganiseerd misdadig verband. De infiltrant kan een politie-ambtenaar zijn of een

burger. Zie de nieuwe artikelen 126h, 126p, 126w en 126x Sv.

In het algemeen dient de infiltratie te voldoen aan de volgende voorwaarden.

- Er moet sprake zijn van verdenking van een strafbare feit zoals omschreven

in artikel 67 lid 1 Sv, dat gezien zijn aard of samenhang met andere door de

verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert,

danwel van een redelijk vermoeden dat de eerdergenoemde misdrijven in

georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd.

- Het opsporingsonderzoek moet de infiltratie dringend vorderen.

- Niemand mag tot andere strafbare feiten worden gebracht dan die waarop zijn

opzet reeds was gericht.

- Het bevel tot infiltratie dient schriftelijk te worden gegeven door de ovj.

- Het bevel dient te vermelden:

- het misdrijf en een zo accuraat mogelijke aanduiding van de verdachte en

de groep waarbinnen deze zich bevindt, of van de misdaadorganisatie waar-

tegen de infiltratie zich richt;

- feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is van een ernstig

misdrijf of van een misdaadorganisatie;

- de concrete wijze waarop dient te worden geïnfiltreerd, met vermelding van

de mogelijk te plegen strafbare feiten voor zover dat kan worden voorzien;

- de geldigheidsduur van het bevel.

Het bevel tot infiltratie kan onder omstandigheden ook worden gegeven aan een

buitenlandse opsporingsambtenaar (uit bijvoorbeeld Engeland) of aan een buiten-

gewoon opsporingsambtenaar (van bijvoorbeeld de Fiscale Inlichtingen- en Opspo-

ringsdienst). Een verlenging van een bevel kan alleen schriftelijk plaatsvinden. In de

MvT wordt opgemerkt dat infiltratie dient te worden getoetst door het college van

pg's en dat ter zake van bepaalde vormen van infiltratie in een richtlijn nadere regels

zullen worden gegeven (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, pp. 30-31). De wetgever

heeft ervoor gekozen de CTC geen wettelijke basis te geven.15

De wetgever heeft bij de formulering van de voorwaarden waaraan een rechtmatige

infiltratie moet voldoen, aansluiting gezocht bij de voorwaarden die thans in de

praktijk en in het recht aan infiltratie worden gesteld. Zo zijn de eisen van propor-

tionaliteit en subsidiariteit duidelijk herkenbaar in het wetsvoorstel. Hetzelfde geldt

voor de belangrijkste materiële voorwaarde waaraan de infiltratie en pseudo-koop

worden gebonden, te weten de eis dat niemand tot andere strafbare feiten mag

worden aangezet dan die waarop zijn opzet oorspronkelijk was gericht. Dit wordt

het Tallon-criterium genoemd, naar het arrest waarin de HR dit formuleerde (HR, 4

15 De reden hiervoor is dat de centrale toetsing berust op de interne gezagsverhoudingen binnen het OM

en door het college van pg's kan worden voorgeschreven (Kamerstukken 11, 1996-1997, nr. 3, p. 15).
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december 1979; Nl, 1980, 356). Bij de uitleg van dit criterium zal de rechter rekening

moeten houden met de vereisten voor een eerlijk proces zoals deze zijn neergelegd

in artikel 6 EVRM en zoals deze worden uitgelegd door het EHRM. In een recent arrest

heeft het EHRM een voor de uitleg van het Tallon-criterium belangrijke uitspraak

gedaan in de zaak Teixeira de Castro (EHRM, 6 juni 1998; NIB 1998, 30). Hoewel dit

arrest in 1998 is gewezen, kan de uitspraak van belang zijn voor strafzaken waarin

het opsporingsonderzoek in 1996 werd uitgevoerd, maar die thans bij de rechter

aanhangig zijn.16

Portugal werd bij het EHRM aangeklaagd door Teixeira de Castro. Twee (Portugese)

politie-ambtenaren benaderden in het kader van een politionele operatie een kleine

hasjdealer met de vraag hun een paar kilo te leveren. Dit kon hij niet. Hij kon de

politie-ambtenaren wel in contact brengen met iemand die heroïne kon leveren.

Deze persoon was Teixeira de Castro. Laatstgenoemde ging in op de vraag van de

politieambtenaren om 20 gram heroïne te verkopen. Teixeira de Castro kocht de

heroïne van een derde, die de heroïne overigens ook weer van een ander kocht.

Teixeira de Castro werd uiteindelijk aangehouden toen hij de heroïne aan de politie-

ambtenaren wilde leveren. Hij werd in Portugal veroordeeld. Daar legde hij zich niet

bij neer en diende een klacht in bij het EHRM. Zijn stelling was dat hij door het

optreden van de politie-ambtenaren geen eerlijk proces had gehad, zoals bedoeld

in artikel 6 EVRM.

Het EHRM oordeelt als volgt. 'The use of undercover agents must be restricted and

safeguards must be in place even in cases concerning the fight against drug traffick-

ing. (...) The public interest cannot justify the use of evidence obtained as a result of

police incitement.' Het EHRM merkt vervolgens op dat de Portugese regering niet

had betoogd dat het politie-onderzoek was bevolen door en werd uitgevoerd onder

toezicht van een rechter; uit niets bleek dat de autoriteiten reden hadden om te

vermoeden dat Teixeira de Castro een drugshandelaar was. Hij had geen strafblad

en er liep geen onderzoek tegen hem. De drugs waren niet bij de verdachte thuis

en hij had niet meer drugs bij zich dan waarom was gevraagd. 'There is no evidence

to support the Government's argument that the applicant was predisposed to

commit offences. The necessary inference from these circumstances is that the two

police officers did not confine themselves to investigating (...) in a essential passive

manner, but exercised an influence such as to incite the commission of the offence.'

De conclusie van het EHRM was dat de klager geen eerlijk proces had gehad.

In het bijzonder de overweging dat uit niets blijkt dat de klager predisposed (ge-

neigd) was tot het plegen van strafbare feiten doet denken aan het Tallon-criterium.

Of de verdachte geneigd was strafbare feiten te plegen, leidde het EHRM af uit het

volgende.

16 Zie bijlage 5 voor een beschrijving van een dergelijk geval.
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- Is het subject eerder veroordeeld of loopt er een (gerechtelijk) vooronderzoek

tegen hem?

- Is het subject al in het bezit van verboden waren, voordat hij werd benaderd

door de politie?

- Verricht het subject meer of andere (strafbare) handelingen dan de politie-

infiltranten hebben gevraagd?

Verder overwoog het EHRM dat een pseudo-koop nog dient te worden getoetst aan

de volgende twee criteria.

- Vindt de actie plaats in opdracht en onder supervisie van een rechter?

- Bestaat er een verdenking tegen het subject van de actie?

In de zaak Teixeira de Castro werden al deze vragen met'neen' beantwoord en

trok het EHRM de conclusie dat de politie-ambtenaren zich niet voldoende passief

hadden opgesteld en Teixeira de Castro hadden aangespoord tot drugshandel.

Onduidelijk is het onderlinge gewicht van de factoren uit bovenstaande reeks. Maar

hoe ook over de concrete invulling wordt gedacht, duidelijk is dat bovengenoemde

criteria tevens een rol behoren te spelen bij de invulling van het Nederlandse Tallon-

criterium en dat aansporing door de politie van een persoon tot het plegen van

strafbare feiten niet is toegestaan.

Nauw verwant aan de infiltratie zijn de stelselmatige informatie-inwinning (artikelen

126j, 126v en 126qa Sv) en de pseudo-koop of -dienstverlening (artikelen 126i, 126q,

126ij en 126z Sv). De verwantschap met infiltratie bestaat daaruit dat de methoden

undercover worden uitgevoerd. Stelselmatige informatie-inwinning mag geschieden

door een opsporingsambtenaar die undercover werkt of door een burger(informant).

Pseudo-koop of -dienstverlening wordt omschreven als het afnemen van goederen

van of het verlenen van diensten aan de verdachte of een persoon die betrokken is

bij een misdaadorganisatie. De pseudo-koop kan worden verricht door een politie-

ambtenaar of door een burger. Een pseudo-koop is, net als de infiltratie, gebonden

aan de voorwaarde dat de verdachte niet tot andere strafbare handelingen mag wor-

den gebracht dan tot die handelingen waarop zijn opzet oorspronkelijk was gericht.

2.6 Vormen van infiltratie

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet aan welke wettelijke voorwaarden infil-

tratie is gebonden. Infiltratie is evenwel een verzamelnaam voor verschillende ver-

schijningsvormen. Zolang deze binnen de wettelijke voorwaarden blijven, in het

bijzonder binnen het Tallon-criterium, is in beginsel elke vorm van infiltratie toege-

staan. Het parlement heeft in een motie overigens een aantal aanvullende voorwaar-

den aan infiltratie gesteld. Deze motie wordt later in dit hoofdstuk besproken.

De MvT somt een aantal redenen op waarom infiltratie, naast het feit dat het een

inbreuk op de privacy van personen kan betekenen, een bijzondere opsporings-
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methode is die een bijzondere wettelijke grondslag behoeft. Zo is het bijna onver-

mijdelijk dat de infiltrant strafbare feiten zal plegen. Voorts staat de (politiële)

infiltrant bloot aan het risico van overnemen van waarden en normen die niet in elk

opzicht overeenkomen met de waarden en normen die een opsporingsambtenaar

dient te hanteren. Daar komt bij dat de infiltrant er steeds op moet letten dat zijn

persoonlijke veiligheid geen al te groot gevaar loopt. Bovendien misleidt de infiltrant

de personen met wie hij in contact komt. Hij probeert vertrouwen te wekken en

vervolgens beschaamt hij deze (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, pp. 29-30). Maar

het belangrijkste kenmerk is wellicht dat de infiltrant in combinatie met het opere-

ren onder dekmantel en één of meer van bovenstaande aspecten het feitencomplex

dat hij opspoort mede beïnvloedt (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 31; Kamer-

stukken II, 1997-1998, p. 9). Het risico van onrechtmatige uitlokking ligt dan steeds

op de loer en noopt tot bijzondere prudentie bij de toepassing van deze opsporings-

methode.

Hoewel aan de hand van de wet niet prospectief alle vormen van infiltratie kunnen

worden beschreven, kan wel retrospectief aan de hand van de genoemde criteria

worden bekeken welke thans geregelde of beschreven onderzoeksmethoden de kwa-

lificatie infiltratie verdienen en dus na invoering van de Wet BOB alleen maar mogen

worden toegepast als aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan.

Naast infiltratie onderscheidt de Wet BOB, als gezegd, stelselmatige informatie-

verzameling en de pseudo-koop of -dienstverlening. Bij deze twee bevoegdheden

spelen de veiligheid van een undercover-agent en het risico van verschuiving in het

waarden- en normenpatroon een kleinere rol dan bij de infiltratie, en is vooral de

factor misleiding een reden om tot wettelijke normering over te gaan. Bij de pseudo-

koop of -dienstverlening spelen daarenboven mee het plegen van strafbare feiten en

de mogelijkheid van onrechtmatige uitlokking van het strafbare feit. Maar omdat het

bij de pseudo-koop of -dienstverlening gaat om een in principe eenmalige actie

waarbij niet in een groep behoeft te worden binnengedrongen, is de methode

beduidend minder risicovol dan infiltratie (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 33).

In het nu volgende wordt onderzocht welke nadere omschrijving van infiltratie

voorkomt in de wetsgeschiedenis, bij de CTC van het OM en in diverse richtlijnen.

De richtlijnen zijn:

- Richtlijn Infiltratie 1991(zie Cleiren en Nijboer, 1997, pp. 1715 e.v.);

- Ministeriële Regeling Bijzondere Opsporingsgelden (Stcrt., 1998, 127);

- Aanwijzing Handhaving Vuurwerkregelgeving (Stcrt., 1998, 210);

- Voorlopige uitgangspunten van het college van pg's met betrekking tot de inzet

van (bijzondere) opsporingsmethoden en -middelen (Opsporingsmethoden en

Opsporingsmiddelen, 1996).
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In een infiltratietraject kunnen buitenlandse opsporingsambtenaren of burgers

participeren. Dit kan geschieden in een Nederlands opsporingsonderzoek waarin

van buitenlandse infiltranten gebruik wordt gemaakt of in een buitenlands onder-

zoek met buitenlandse en/of Nederlandse infiltranten dat zich om een bepaalde

reden gedeeltelijk op Nederlands grondgebied afspeelt. In elk van de gevallen is het

Nederlandse recht onverkort van toepassing. In het geval van een puur buitenlandse

actie (bijvoorbeeld een Amerikaanse infiltrant heeft een ontmoeting met een Ameri-

kaans lid van een Amerikaanse misdaadorganisatie op Schiphol) kan overigens wel

de vraag rijzen hoe onverkort aan de Nederlandse regels zou moeten worden vast-

gehouden. Stel dat het naar buitenlands recht rechtmatig is de eigen staatsburger

ten behoeve van de opsporing onverkort uit te lokken tot het plegen van een straf-

baar feit, ongeacht waar ter wereld dat geschiedt, en deze uitlokking zou mede op

Schiphol plaatsvinden, waarom zou Nederland dan rechtshulp behoren weigeren?

Overeenkomstig de Wet BOB wordt hieronder een onderscheid gemaakt tussen

politie-infiltratie en burgerinfiltratie. Infiltratie wordt aan de ene kant in de wet en

in andere regels zeer in het algemeen beschreven, terwijl er daarnaast beschrijvin-

gen zijn van bijzondere verschijningsvormen van infiltratie. In paragraaf 2.6.1 ko-

men de algemene aanduidingen van infiltratie aan de orde, uitgesplitst naar politie-

en burgerinfiltratie. Paragraaf 2.6.2 bevat een beschrijving van de bijzondere ver-

schijningsvormen waarin zowel politie- als burgerinfiltranten kunnen participeren.

2.6,1 Algemene omschrijvingen van infiltratie

Politie-infiltratie

Infiltreren is blijkens de tekst van de Wet BOB het deelnemen of medewerking ver-

lenen aan (kort gezegd) een groep van personen of aan een misdadige organisatie.

De enquêtecommissie noemt infiltreren het voor een criminele organisatie plegen

van strafbare feiten of het aanbieden van goederen en/of diensten danwel het onder

valse identiteit binnendringen in een crimineel milieu. Opsporingsmethoden en

Opsporingsmiddelen en indirect de Ministeriële Regeling Bijzondere Opsporings-

gelden omschrijven infiltratie als het al dan niet onder dekmantel van een aan-

genomen identiteit binnendringen en verrichten van toepasselijke handelingen in

het milieu of het aanbieden van goederen en/of diensten aan een criminele organi-

satie. De Richtlijn Infiltratie 1991 noemt infiltreren het al dan niet onder dekmantel

van een aangenomen identiteit binnendringen in het criminele milieu.

Wanneer deze omschrijvingen nader worden beschouwd, vallen enkele zaken op.

Zo wordt onderscheiden tussen het binnendringen in het criminele milieu en het

verrichten van toepasselijke handelingen enzovoort. Behalve in de tekst van de Wet

BOB wordt het in het criminele milieu binnendringen steeds met zoveel woorden tot

de infiltratie gerekend. Maar in de Nota naar aanleiding van het verslag merkt de
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regering op dat tot het deelnemen of medewerken in de zin van de wet tevens het

binnendringen in het milieu dient te worden gerekend, zij het dat alleen van

binnendringen sprake is als het de bedoeling is deel te nemen of mee te werken

(Kamerstukken II, 1997-1998, p. 55).

Verder wordt in bovenstaande beschrijvingen een tweetal keren gesproken van het

aanbieden van goederen of diensten, naast andere activiteiten, zoals het plegen van

strafbare feiten voor een criminele organisatie of het verrichten van in het milieu

toepasselijke handelingen. Hier wijkt de tekst van de Wet BOB af, maar uit de wets-

geschiedenis valt af te leiden dat dit niet betekent dat de wet onder infiltreren iets

anders verstaat dan met name de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Kamer-

stukken II, 1997-1998, p. 55). Voor het overige is het zeer wel mogelijk onder het ver-

richten van toepasselijke handelingen en/of het aanbieden van goederen of diensten

in het criminele milieu (Opsporingsmethoden en Opsporingsmiddelen) hetzelfde te

verstaan als onder medewerken of deelnemen aan een bepaald misdadig verband

(Wet BOB).

Ten slotte wordt in de verschillende regelingen gesproken van het binnendringen

(al dan niet) onder valse identiteit. Ook wat dit betreft, wijkt de Wet BOB die niet

rept van valse identiteit, tekstueel af. Overigens is het gebruik van het woordiden-

titeit' in dit verband ongelukkig. Het bijzondere aan de infiltratie is het onder dek-

mantel binnendringen in een crimineel milieu. Meestal zal dat geschieden door

het aannemen van een valse identiteit, maar dat is niet noodzakelijk. Wel zal de

infiltrant steeds zijn ware bedoelingen verbergen. Tegen deze achtergrond dient

onzes inziens ook de wat onduidelijke passage 'al dan niet onder aanname van een

valse identiteit', die in sommige omschrijvingen voorkomt, te worden begrepen.

Waar het om gaat, is dat de infiltrant steeds zijn ware (opsporings)bedoeling ver-

borgen houdt, hetgeen onder meer kan geschieden door het aannemen van een

valse identiteit.

Nu politie-infiltratie steeds onder dekmantel geschiedt, komt infiltratie, zoals

gezegd, tot op zekere hoogte overeen met de stelselmatige informatievoorziening

(artikelen 126j en 126qa Sv). Immers, ook dit kan onder dekmantel geschieden.

Volgens de MvT bij het wetsvoorstel BOB (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 34)

onderscheidt'de bevoegdheid tot het undercover stelselmatig informatie inwinnen

(...) zich van de politiële infiltrant doordat niet wordt deelgenomen of meegewerkt

aan een groep van personen of een georganiseerd verband waarbinnen misdrijven

worden beraamd of gepleegd. De opsporingsambtenaar zal dan ook niet deelnemen

aan het plegen of beramen van misdrijven'.

Burgerinfiltratie

Infiltratie is ook mogelijk door burgers. Zij kunnen informatie geven aan de

politie of in het milieu toepasselijke handelingen verrichten en ingezet worden als

infiltrant. In dit verband rijst, evenals bij de politie-infiltratie en de stelselmatig
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informatieverzameling, de vraag naar het onderscheid tussen informanten en

infiltranten. De MvT bij het wetsvoorstel BOB merkt op dat het onderscheid daaruit

bestaat dat de informant in tegenstelling tot de infiltrant, niet in opdracht van de ovj

deelneemt of medewerking verleent aan een groep van personen of een georgani-

seerd verband waarin misdrijven worden beraamd of gepleegd.

Een informant treedt op als luistervink. Doorgaans zal de informant zelf met een

zekere regelmaat misdadige activiteiten ontplooien. Het feit dat hij in opdracht

van justitie informatie inwint, rechtvaardigt dat niet (Kamerstukken II, 1996-1997,

nr. 3, p. 46).

Dit laatste geldt overigens ook voor de burgerinfiltrant, met dien verstande dat

toestemming van de ovj het plegen van de desbetreffende strafbare feiten kan

rechtvaardigen (Kamerstukken II1 1996-1997, nr. 3, p. 47). In de MvT wordt nog

opgemerkt dat in een hoogst uitzonderlijk geval in het kader van een eenmalige,

kortstondige actie een criminele burgerinfiltrant zou kunnen worden ingezet. De

Tweede Kamer heeft echter in een motie uitgesproken dat onder geen enkele voor-

waarde met criminele burgerinfiltranten mag worden gewerkt (Kamerstukken II,

1998-1999b). Deze motie heeft trouwens vooral rechtskracht wat betreft de staats-

rechtelijke verhouding tussen de regering en het parlement. Iemand die met inacht-

neming van de desbetreffende wettelijke regels (mede) door een burgerinfiltrant met

criminele antecedenten is opgespoord, zal met een beroep op alleen deze motie niet

zonder meer aan veroordeling kunnen ontkomen. Vooral is een veroordeling niet

uitgesloten als de verdachte door de inzet van de burgerinfiltrant niet in zijn belan-

gen is geschaad.

Sommige van bovengenoemde regelingen (met name de Ministeriële Regeling

Bijzondere Opsporingsgelden) definiëren de informant als 'de burger die, onder

zekere waarborgen van diens anonimiteit, anders dan als getuige of tipgever, aan

een opsporingsambtenaar al dan niet gevraagd, inlichtingen verstrekt over een

gepleegd of nog te plegen strafbaar feit'. De burgerinfiltrant is daarentegen 'de

burger die, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit, onder gezag

van het openbaar ministerie en onder regie van de politie (het criminele milieu

binnendringt en) in het criminele milieu toepasselijke handelingen verricht dan wel

aan een (criminele) organisatie goederen of diensten levert ten behoeve van de

opsporing en vervolging van gepleegde of nog te plegen strafbare feiten' (zie ook

Opsporingsmethoden en Opsporingsmiddelen).

De conclusie is dat zowel de Wet BOB als de Enquêtecommissie Opsporingsmetho-

den en de verschillende lagere regelingen weliswaar verschillende bewoordingen

gebruiken om infiltratie in het algemeen aan te duiden, maar niet wezenlijk ver-

schillen. Dit geldt voor zowel de politie- als de burgerinfiltratie. In paragraaf 2.6.2

wordt duidelijk dat een dergelijke conclusie ook kon worden getrokken wat betreft

de bijzondere vormen van infiltratie.
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Infiltratie wordt, zoals gezegd, omschreven als het deelnemen of meewerken aan

criminele groepen of het in het criminele milieu verrichten van toepasselijke

handelingen. Sommige van die handelingen zijn nader te typeren. Aan de hand van

de MvT bij de Wet BOB, het rapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden

en de diverse regelingen wordt een onderscheid gemaakt:

- projectmatige infiltratie;

- pseudo-koop en -dienstverlening en voorkoop;

- storefront;

- gecontroleerde aflevering en doorlevering of doorlaten;

- pseudo-verkoop.

Projectmatige infiltratie

Projectmatige infiltratie is eigenlijk een andere aanduiding voor langerlopende

infiltratie sui generis. Strikt genomen hoort projectmatige infiltratie niet in dit rijtje

thuis, maar het wordt in verschillende regelingen wel als een aparte vorm van infil-

tratie aangeduid. Het is een traject waarin zich allerlei verschijningsvormen van

infiltratie kunnen voordoen. Dit kunnen zijn een pseudo-koop (Kamerstukken II,

1996-1997, nr. 3, p. 33), een storefront (p. 31) en onder omstandigheden een pseudo-

verkoop (Kamerstukken II, 1997-1998, pp. 53-54).

Politie-infiltratie wordt zo uitgevoerd, dat politie-ambtenaren weliswaar langdurig

aan een infiltratietraject kunnen werken, maar niet 24 uur per dag in het'milieu'

worden ondergedompeld. Dit laatste wordt diepte-infiltratie genoemd. Naar verluidt

komen dergelijke vormen van diepte-infiltratie in Nederland niet voor (Enquête-

commissie Opsporingsmethoden, 1996, bijlage II, pp. 337, 471). Bovendien kan in

projectmatige infiltratie met meer infiltranten worden gewerkt. In de zogenoemde

4M-zaak werd met negen infiltranten gewerkt, waaronder drie Duitse. Deze infil-

tranten werkten tezamen om één infiltrant tegen de hoofdverdachte 'aan te plakken'

(Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996, bijlage III, pp. 1473-1474).

De CTC onderscheidt twee fasen in een projectmatig infiltratietraject, die er als volgt

uit kunnen zien.

- De milieuverkenning (oriënterende fase) en coveropbouw, naar aanleiding

waarvan een concreet plan van aanpak kan worden opgesteld. In deze fase is het

van belang een goede 'legende' te maken; dat wil zeggen, men moet zorgen voor

een goede dekmantelopbouw (ook een sociale coveropbouw), inclusief een

geloofwaardig achtergrondverhaal. (De politie-infiltrant kan zich bijvoorbeeld

voordoen als internationaal transporteur, of als handelaar in de brede zin van

het woord.)

- De fase waarin daadwerkelijk contacten met verdachten worden gelegd. Dit

gebeurt door het vertrouwen te winnen en 'binnen te dringen'. Het contact
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wordt eerst in sociale zin opgebouwd. Waar dit gebeurt, is afhankelijk van de

plaats waar de verdachten samenkomen of zich bevinden, bijvoorbeeld een

sportschool, een zwembad, een café, een hotel enzovoort (zie ook Enquête-

commissie Opsporingsmethoden, 1996, bijlage II, pp. 454-455). Vaak lukt het

niet meteen in contact te komen met de (hoofd)verdachte, maar lukt het wel

met anderen in zijn sociale omgeving: een (voormalige) vriendin of anderen die

een relatie met de verdachte onderhouden in de criminele sfeer. Na het leggen

van sociaal contact wordt de infiltratie-actie meer gericht op contacten aan-

gaande strafbare feiten waarmee de leden van de groep zich bezighouden. In

deze fase kan gekomen worden tot transactie: een reeks pseudo-kopen in de

vorm van vertrouwens- en bewijsaankopen, het financieren van een partij

harddrugs of het opzetten van een storefront.

Pseudo-koop

Volgens de verschillende regelingen is pseudo-koop een vorm van infiltratie, gericht

op de aankoop of een 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 (Richtlijn Infiltratie, de

Regeling Opsporingsgelden, en Opsporingsmethoden en Opsporingsmiddelen).

Volgens de MvT bij de Wet BOB wordt daaronder tevens gerekend de zogenoemde

voorkoop. Hiervan is sprake als een opsporingsambtenaar daadwerkelijk goederen

afneemt met de bedoeling vast te stellen of de goederen een ongeoorloofd karakter

hebben, dan wel of met betrekking tot de goederen een strafbaar feit is gepleegd

(Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 76).

Het gaat bij pseudo-koop al met al om een relatief korte, eenmalige actie of om

één of meer acties in een langer lopend traject (zie onder andere het Ramola-

arrest, Hof 's-Gravenhage, 27 december 1995, NJ, 1996, 338). Bijvoorbeeld: een

informant introduceert een pseudo-koper bij een aanbieder van 1.000 xtc-pillen.

De pseudo-koper gaat, al dan niet in het kader van een groter onderzoek naar

handel in verboden roesmiddelen, over tot de aanschaf van de pillen. Bij de een-

malige actie wordt de verkoper c.q. leverancier bij de aflevering aangehouden. (Zie

bijvoorbeeld HR, 16 september 1996; NI, 1997, 121, waarin van een 'informant/

introducent' sprake is.)

Onder het etiket pseudo-koop tracht men verschillende doelen te realiseren en er

wordt behalve tussen pseudo-koop en voorkoop, ook onderscheid gemaakt tussen

toonkoop, bewijskoop, testkoop en credibility-koop ('vertrouwensaankoop').

Het is opvallend dat de verschillende genoemde regelingen pseudo-koop tot een

vorm van infiltratie rekenen. De Wet BOB regelt de pseudo-koop daarentegen in

een aparte wettelijke bepaling die niet onder de noemer infiltratie valt. Daaruit

kan worden afgeleid dat pseudo-koop niet noodzakelijkerwijs tot infiltratie in de zin

van de wet behoort. Vanuit het perspectief van de wet is dit ook logisch. In de Wet
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BOB dient een aantal voorwaarden te worden opgenomen waaronder infiltratie en

pseudo-koop kunnen worden gebruikt. Zoals gezegd, gelet op de verschijningsvorm

van de pseudo-koop, kan deze in de visie van de regering onder minder strenge

voorwaarden plaats vinden dan de infiltratie (zie paragraaf 2.6 aanhef). Dan is

regeling in een aparte wettelijke bepaling nodig.

Het onderscheid tussen de ingrijpende vormen van infiltratie en de kortlopende,

eenmalige acties wordt ook door de CTC gehanteerd. De ingrijpende vormen dienen

ter toetsing door het college van pg's aan de CTC te worden voorgelegd. De een-

malige acties, vrijwel steeds pseudo-kopen, behoeven slechts ter registratie te

worden -gemeld.

Nu er verschil tussen infiltratie en pseudo-koop wordt gemaakt, rijst de vraag hoe

beide moeten worden onderscheiden. Dit klemt te meer, nu blijkens de MvT bij de

Wet BOB (projectmatige) infiltratie mede kan bestaan uit één of meer pseudo-kopen

(Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 31).

Volgens de MvT bij de Wet BOB dient onder pseudo-koop datgene te worden ver-

staan wat daaronder in de praktijk wordt verstaan. Ook de voorkoop wordt, zoals

gezegd, tot de pseudo-koop gerekend. De regering wijst er in de MvT op dat het om

een 'in beginsel' eenmalige actie gaat. Hierdoor is deze een stuk minder ingrijpend

dan infiltratie. 'De pseudo-koper of -dienstverlener dringt niet zoals de infiltrant de

groep of criminele organisatie binnen, maar opereert buiten een groep of organi-

satie. De risico's hiervan zijn dan ook veel beperkter dan die van infiltratie' (Kamer-

stukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 76):

Vooral uit laatstgenoemde opmerking valt af te leiden dat tot pseudo-koop in de zin

van de artikelen 126i, 126q en 126ij Sv meestal niet kan worden gerekend de actie

waarbij het initiatief ligt aan de zijde van de politie, maar in het bijzonder die acties

waarbij een pseudo-koper door een informant kan worden geïntroduceerd. Immers,

als het initiatief aan de zijde van de politie ligt, moet de infiltrant vaak eerst het

vertrouwen winnen van de persoon met wie de transactie moet worden gesloten en

zal de opsporingsambtenaar zich voor moeten doen als penoze. Hij zal een legende

moeten opbouwen, horecagelegenheden of iets dergelijks moeten frequenteren,

sociale contacten moeten leggen en ten slotte het contact zo moeten sturen dat de

verdachte met een aanbod komt om goederen te verkopen. Met andere woorden, hij

moet het sociale contact ombouwen naar een crimineel contact. Als hij zelf vraagt

om verboden goederen, zonder dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte geneigd is

verboden goederen te leveren, spoort de pseudo-koper hem al snel aan tot het

plegen van een misdrijf, en dat is in strijd met artikel 6 EVRM zoals deze bepaling

wordt uitgelegd door het EHRM (Teixeira de Castro).

Al deze problemen doen zich niet voor in het geval waarin een informant, die

gevraagd is voor verboden goederen een koper te zoeken, de pseudo-koper intro-

duceert en laatstgenoemde onmiddellijk na de introductie de deal sluit. Een grens-

geval doet zich voor als de pseudo-koper meer dan één contact met de verkoper
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van de verboden goederen nodig heeft en een voorkoop moet doen alvorens tot de

eigenlijke aankoop over te gaan. Gelet op de MvT die spreekt van een in principe

eenmalige actie, zal een pseudo-koop die uit meer dan één contact bestaat, met

daarnaast een voorkoop én een bewijskoop, eerder de kwalificatie van (project-

matige) infiltratie verdienen dan van pseudo-koop.

Storefront

Infiltratie kan gepaard gaan met het opzetten van een coverbedrijf, dat goederen

en diensten aanbiedt (Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996, bijlage V,

pp. 163-164). Infiltratie behoeft overigens niet beperkt te blijven tot het opzetten

van één coverbedrijf. Het kan ook gaan om een structuur van coverbedrijven door

middel waarvan facilitaire ondersteuning aan een criminele organisatie wordt gele-

verd op het moment dat deze daarom vraagt (Opsporingsmethoden en Opsporings-

middelen). Binnen een coverbedrijf kan al met al sprake zijn van pseudo-koop of -

dienstverlening en is er zeker ook sprake van een projectmatige vorm van infiltratie.

Gecontroleerde aflevering en doorlevering of doorlaten

De gecontroleerde aflevering als opsporingsmethode bestaat al geruime tijd. Het

kwam onder andere in de jurisprudentie aan de orde in HR, 22 oktober 1986, Ni

1987, 346, met annotatie van Th.W. van Veen. Op Schiphol werd een koffer aan-

getroffen waarin bijna een kilo heroïne zat. Onderzoek naar de desbetreffende

passagier had geen resultaat, waarop de koffer werd doorgezonden naar de be-

stemming, Aruba. De heroïne werd grotendeels vervangen door zand. Een kleine

400 gram bleef achter. Op Aruba werd de persoon aangehouden die de koffer in

ontvangst nam. Dit optreden werd rechtmatig geacht door het Hof van justitie voor

de Nederlandse Antillen en Aruba. Hoewel de op Aruba in beslag genomen heroïne

in de feitelijke macht van Nederlandse opsporingsambtenaren is geweest, doet dat

niet af aan het feit dat het doorzenden van de heroïne geheel in de lijn ligt van de

bedoeling van de verdachte en diens mededaders. Het Tallon-criterium was niet

geschonden, aldus het Hof. De HR verwierp het cassatieberoep.

Gecontroleerde aflevering is de methode waarbij wordt toegelaten dat 'clandestiene

of illegale zendingen met medeweten van en onder toezicht van de bevoegde

autoriteiten worden verplaatst, teneinde personen te identificeren die betrokken

zijn bij het begaan van strafbare feiten, dan wel bewijs tegen die personen te

verzamelen' (Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996, bijlage V, p. 165). De

enquêtecommissie onderscheidt twee vormen:

- die waarbij de politie zich beperkt tot observatiewerkzaamheden en geen

invloed heeft op de verrichtingen van het subject van observatie;

- die waarbij sprake is van koeriersdiensten verricht door infiltranten, werkzaam

onder gezag en regie van politie en OM.
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De politie treedt niet altijd op tegen de eerste persoon in wiens handen de verboden

goederen komen. Optreden kan worden uitgesteld tot de verboden goederen in

tweede hand of nog verder komen. Het kan (dan) voorkomen dat de politie de

goederen onbedoeld uit het oog verliest; anders gezegd, de operatie of het gedeelte

dat zou bestaan uit het in beslag nemen van de goederen, mislukt. Hiervan dienen

te worden onderscheiden de gevallen waarbij bewust niet wordt opgetreden. De

enquêtecommissie spreekt van doorlaten. Opsporingsmethoden en Opsporings-

middelen definieert dit als gecontroleerde doorlevering. Dit kan twee doelen

hebben.

- Het kan dienen om de organisatie die een partij drugs als lijntest heeft ver-

zonden, in de waan te laten dat zij een goede lijn heeft opgezet, teneinde een

grotere lading in beslag te kunnen nemen.

- Het kan dienen om een informant van de politie door zijn succesvolle optreden

te laten groeien ten opzichte van de organisatie, ten gevolge waarvan hij hoog-

waardiger informatie zou kunnen leveren (Enquêtecommissie Opsporings-

methoden, 1996, bijlage V, p. 165).

Pseudo-verkoop

De enquêtecommissie (bijlage V, p. 162) definieert pseudo-verkoop als: 'een vorm

van infiltratie gericht op de verkoop of poging daartoe van een goed, teneinde straf-

processueel te kunnen optreden tegen de koper(s) en anderen die met betrekking tot

dat goed een strafbaar feit hebben gepleegd of gaan plegen'. Het wordt beschouwd

als een zeer bijzonder middel. Bij pseudo-verkoop zal het, aldus de MvT bij het

wetsvoorstel BOB (Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 34) , moeilijk zijn om 'aan te

tonen' dat de verdachte niet is gebracht tot andere misdrijven dan die waarop zijn

opzet oorspronkelijk was gericht. Pseudo-verkoop wordt (daarom) niet genoemd in

de regelingen die op infiltratie betrekking hebben.

2.7 Infiltratie afgebakend

De conclusie uit bovenstaande paragrafen is dat de omschrijvingen van infiltratie in

de verschillende regelingen niet wezenlijk verschillen. Infiltrerèn is in elk geval het

onder dekmantel ten behoeve van opsporing en vervolging binnendringen in het

misdadige milieu en het deelnemen of medewerken aan een crimineel verband c.q.

het verrichten van toepasselijke handelingen ten behoeve van een crimineel ver-

band (artikelen 126h, 126p, 126w en 126x Sv). Maar die toepasselijke handelingen

kunnen vele gedaanten aannemen. Het is moeilijk om in algemene bewoordingen

de grens aan te geven tussen gedragingen die juist wel en die juist geen infiltratie

meer zijn. Veel zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Daarom wordt

het bovenstaande toegelicht aan de hand van een voorbeeld.
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Op deze plaats wordt in herinnering geroepen dat infiltratie een opsporingsmethode

is die in elk geval bestaat uit het werken onder een dekmantel en daarenboven

inhoudt het plegen van strafbare feiten ten behoeve van de opsporing en/of het

risico in zich draagt dat de infiltrant het zicht op zijn eigen waarden en normen

verliest en/of gevaarlijk is voor de infiltrant en in het bijzonder het feitencomplex

beïnvloedt dat wordt opgespoord (zie paragraaf 2.6 aanhef).

Stel, op grond van CID-informatie en een verklaring van een in Duitsland aangehou-

den koerier rijst het vermoeden dat een groep personen regelmatig partijen van

enige tientallen kilo's cocaïne importeert en deze in kleinere hoeveelheden weer

exporteert. Uit observaties en telecommunicatietap blijkt dat een van deze personen

(de hoofdverdachte) regelmatig in een horecagelegenheid komt. Het onderzoek

komt niet veel verder, behalve dat uit de tap blijkt dat de verdachten handelen in

hoeveelheden van anderhalve kroppen sla en dat een van hen 50.000 spijkers heeft

die moeten worden rechtgetrokken. Hoe de recherche en de CID ook speuren, de.

precieze betekenis van deze boodschappen wordt niet duidelijk.

Er zijn verschillende opties om het onderzoek verder te helpen. Deze worden hier-

onder beschreven. Elke nieuwe optie komt in beeld bij het passeren van de vorige.

Basis is steeds dat een opsporingsambtenaar onder dekmantel regelmatig naar de

horecagelegenheid gaat waar ook de hoofdverdachte komt. De dekmantel van de

opsporingsambtenaar is die van handelaar in de meest ruime zin van het woord.

1 Tijdens de bezoeken aan de horecagelegenheid luistert de undercover-agent

naar gesprekken die de hoofdverdachte met anderen voert of die anderen voeren

over de hoofdverdachte en diens activiteiten. De undercover-agent gedraagt zich

zoals een bezoeker aan een dergelijke gelegenheid zich gedraagt, zoekt sociale

contacten met in het bijzonder bekenden van de hoofdverdachte, maar zal zich

daarbij niet identificeren als politie-ambtenaar. Wellicht vangt hij genoeg op om

een cocaïnetransport te laten onderscheppen en bewijsmateriaal tegen de

hoofd- en andere verdachten te verzamelen.

2 De undercover-agent probeert een sociaal contact met de hoofdverdachte op te

bouwen, door bijvoorbeeld naast hem te gaan zitten of hem bier aan te bieden.

De agent probeert het gesprek zo te sturen dat de hoofdverdachte zo veel vertelt

over zijn misdadige ondernemingen dat deze en de andere verdachten op heter-

daad kunnen worden betrapt bij het transport van de cocaïne.

3 De undercover-agent probeert het sociale contact zo uit te bouwen dat de

hoofdverdachte hem wil inschakelen bij een verdovende-middelentransport en

zo veel informatie geeft over een op handen zijnd transport dat het kan worden

onderschept en de hoofd- en de andere verdachten op heterdaad kunnen

worden betrapt.

4 De undercover-agent weet het contact zo uit te bouwen, dat hij door de hoofd-

verdachte wordt gevraagd om voor zijn `bedrijf' een container waarmee een
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partij cocaïne is ingevoerd, te transporteren. De partij is er overigens door de

misdaadonderneming van tevoren uit gehaald. Het transport zelf is behalve wat

de cocaïne betreft, legaal, en de hoofdverdachte doet het ook voorkomen alsof
het om een volstrekt legale gedraging gaat. Deze actie zal niet onmiddellijk

leiden tot aanhouding van verdachten, maar biedt wel mogelijkheden om de

contacten met de verdachten uit te bouwen.

5 De undercover-agent weet het contact zo uit te bouwen dat hij door de hoofd-

verdachte wordt ingeschakeld bij het ten behoeve van de misdaadonderneming

inklaren en vervoeren van een container met cocaïne. De undercover-agent

krijgt van een andere verdachte de benodigde transportpapieren en hem wordt

verzocht de container naar weer een andere verdachte te brengen. De under-

cover-agent haalt de container van het douaneterrein. In de container vinden

politie- en douane-ambtenaren twintig kilo cocaïne. De verdachten worden op

heterdaad aangehouden als zij het pakket komen ophalen.

Van twee fasen kan met een afdoende mate van zekerheid worden beweerd dat er

juist niet of juist wel van infiltratie sprake is. In fase 1 is van infiltratie zeker geen

sprake. Aan geen van bovenstaande criteria wordt voldaan. Dit is zonder twijfel

stelselmatige informatieverzameling zoals bedoeld in artikel 126j of artikel 126qa Sv.

De undercover-agent doet niets anders dan kijken en luisteren. In fase 5 is zonder

twijfel wél van infiltratie sprake. De opsporingsambtenaar moet zich op de een of

andere manier aan een of meer verdachten opdringen en het sociale contact in een

crimineel contact omzetten, zonder in strijd te handelen met het Tallon-criterium.

Hij neemt een valse hoedanigheid aan en hij beïnvloedt het feitencomplex dat hij

opspoort door het inklaren, het vervoeren en het bezitten van de cocaïne.

Maar is er ook sprake van infiltratie in fase 4? Enerzijds kan worden betoogd van

wel. De infiltrant is op de hoogte van de criminele activiteiten van de

misdaadorganisatie en deze is geholpen met het legaal afhandelen van wat eens een

smokkelcontainer was. Hij is dan een criminele organisatie in de zin van artikel 140

Sr, opzettelijk behulpzaam bij zijn activiteiten, en dus strafbaar als medeplichtige in

de zin van artikel 48 Sr. Dan is er sprake van deelnemen aan een crimineel verband

zoals bedoeld in artikel 126h Sv. Dat degene die wordt geholpen, niet weet dat zijn

helper op de hoogte is van de criminele activiteiten, is niet van belang. Ten slotte,

de undercover-agent neemt deel aan het feitencomplex dat hij opspoort. Er is al met

al sprake van infiltratie, aangezien de actie voldoet aan de bovengenoemde criteria

van misleiding, het plegen van strafbare feiten en het deelnemen aan het criminele

verband en het feitencomplex dat wordt opgespoord.

Anderzijds kan worden betoogd dat in fase 4 géén sprake is van infiltratie. Het

feitencomplex dat wordt opgespoord, wordt hier niet in overwegende mate beïn-

vloed en het strafbare feit is van zeer geringe aard. Bovendien begaat de infiltrant

hier alleen maar een strafbaar feit (in die zin dat het gedrag onder een delicts-
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omschrijving valt), omdat hij als opsporingsambtenaar bijzondere dingen weet.

Een burger zou zeer waarschijnlijk géén strafbaar feit begaan, omdat hij de voor

strafbare medeplichtigheid benodigde opzet (willen en weten) niet heeft. Maar als

het optreden geen infiltratie is, rijst de vraag wat het dan wél is.

Het is zeker geen stelselmatige informatievoorziening, want de undercover-agent

blijft niet passief. Het zou misschien om pseudo-dienstverlening kunnen gaan.

De methode onderscheidt zich, als gezegd, van infiltratie doordat de undercover

buiten het criminele verband opereert en de actie in beginsel eenmalig is. Als de

in fase 4 beschreven dienst een enkele keer moet worden verleend om de cover

van een opsporingsambtenaar te beschermen, zou het onder de bevoegdheid tot

pseudo-dienstverlening kunnen vallen. Maar als in het kader van de opsporing

doelbewust naar de pseudo-dienstverlening wordt toegewerkt, is het niet eenvoudig

vol te houden dat de dienstverlening slechts een eenmalig karakter heeft. Dit geldt

ook indien de dienst wordt verleend met het oog op het leggen van verdere contac-

ten binnen het criminele verband. Het bij het criminele verband binnendringen

overstijgt sowieso de bevoegdheid tot pseudo-dienstverlening. Dat is typisch voor

infiltratie.

Voor zover de activiteit in fase 4 niet onder de bevoegdheid tot pseudo-dienstverle-

ning valt, zou nog kunnen worden verdedigd dat het dan gaat om een onbenoemde

opsporingsmethode die wordt gelegaliseerd door de algemene opsporingsbevoegd-

heid (zie paragraaf 2.2). Maar voorzichtigheid is geboden. De methode houdt, als de

afspraken worden uitgevoerd, in combinatie met het beïnvloeden van het criminele

complex van handelingen ontegenzeglijk misleiding in. Dan is al snel de privacy in

het geding. Als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt, behoeft

de methode een expliciet wettelijke grondslag. Bij gebrek aan een duidelijke

(andere) wettelijke grondslag ligt het onzes inziens voor de hand dat het optreden

aan de wettelijke vereisten van de infiltratiebepalingen dient te voldoen en dat het

in het andere geval wel eens onrechtmatig zou kunnen zijn.

Als.de infiltrant een burger zou zijn, zou de vraag wat fase 4 is, tot op zekere hoogte

gemakkelijker zijn te beantwoorden. Dan zou er behalve van infiltratie of pseudo-

dienstverlening wellicht sprake kunnen zijn van een (gestuurde) informant zoals

bedoeld in artikel 126v Sv. Maar de vraag rijst of het vruchtbaar is het onder-

scheid te maken. Natuurlijk is het veel gemakkelijker om een burgerinformant dan

om een burgerinfiltrant of -pseudo-dienstverlener in te zetten, en zo kan de neiging

ontstaan infiltratie of pseudo-dienstverlening enger te definiëren dan, gelet op het

systeem van de wet, strikt genomen verantwoord zou kunnen zijn. Daar staat tegen-

over dat de Wet BOB met uitzondering van de status van de infiltrant materieel geen

onderscheid maakt tussen politie- en burgerinfiltratie. Wanneer in het geval van

politie-infiltratie fase 4 moet worden aangemerkt als infiltratie, al was het maar bij

gebrek aan een andere wettelijke grondslag, dan lijkt het logisch dat ook burger-

optreden in fase 4 infiltratie wordt genoemd.
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De fasen 2 en 3 zouden kunnen worden aangemerkt als' binnendringen' en aldus

worden gekwalificeerd als infiltratie. De CTC gaat er in elk geval vanuit dat het

opbouwen van een sociaal contact door een politiële infiltrant de infiltratie inluidt.

Daar staat tegenover dat in de nabije toekomst wellicht ook leden van een infiltra-

tieteam ter informatieverzameling gelegenheden zullen betreden waar misdaad-

ondernemers samenkomen. Zij kunnen dan onder de noemer van stelselmatige

informatieverzameling een biertje met de verdachte drinken en criminele afspraken

maken, zolang zij maar niet de bedoeling hebben die daadwerkelijk uit te voeren.

Het gaat dan niet om infiltratie. Zij zijn passief ten opzichte van het feitencomplex

dat wordt opgespoord, nemen niet deel of werken niet mee aan een groep van per-

sonen of aan een misdaadonderneming, en plegen geen strafbare feiten (Kamerstuk-

ken II, 1996-1997, nr. 3, pp. 34-35), tenzij die afspraken zo concreet worden dat zij

zijn aan te merken als voorbereidingshandelingen om bijvoorbeeld verdovende mid-

delen in te voeren (artikel 10a Opiumwet). In dat geval zou wel eens van infiltratie

sprake kunnen zijn. Zeker wanneer de voorbereidingshandelingen vervolgens in de

dag-vaarding worden opgenomen (zie de in bijlage 5 besproken zaak), kan niet meer

worden volgehouden dat de undercover-agent passief is ten opzichte van het feiten-

complex dat (thans) wordt vervolgd en dat hij geen strafbare feiten pleegt. Blijft

staan de vraag of de undercover door het maken van concrete afspraken over de in-

voer van verdovende middelen deelneemt aan een crimineel verband, zoals bedoeld

in artikel 126h Sv. Aan de ene kant neemt de undercover niet deel aan een groep van

personen in die zin dat hij slechts een hunner spreekt; aan de andere kant neemt hij

in juridische zin wel degelijk deel aan een door de groep gepleegd strafbaar feit.

Vooral het deelnemen aan strafbare feiten blijkt in de rechtspraak een belangrijk

criterium om infiltratie van stelselmatige infomatie-inwinning te onderscheiden

(zie het Orion-vonnis, Rechtbank Amsterdam, Nieuwsbrief Strafrecht, afl. 5, nr. 083,

1999, pp. 92-95).

De conclusie kan niet anders zijn dan dat het voeren van criminele gesprekken

door undercover-agenten weliswaar tot stelselmatige informatie-inwinning kan

behoren, maar dat het, gelet op de omstandigheden van het geval, zeker niet kan

worden uitgesloten dat het tot infiltratie moet worden gerekend.

Het lijkt verdedigbaar om de fasen 1, 2 en 3 tot de stelselmatige informatieverzame-

ling te rekenen, mits geen bedoeling bestaat om naar de fase 4 of 5 over te gaan.

Immers, een undercover die alleen komt kijken en luisteren in een horecagelegen-

heid, kan steeds worden aangesproken. Het gaat dan niet aan de agent te verbieden

zich te gedragen zoals een gewone bezoeker zich gedraagt, die dus antwoord zal

geven, in voorkomende gevallen een consumptie zal nuttigen en een gesprek zal

aanknopen (fase 1), ook met de verdachte (fase 2). Wanneer de observant zich voorts

niet als penoze gedraagt, loopt hij bovendien geen groot risico het zicht op de eigen

waarden en normen te verliezen.
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Als een gesprek desalniettemin een criminele wending neemt (fase 3), ligt het niet

voor de hand het af te breken. De observant kwam toch om criminele informatie te

verwerven? Is het daarentegen de bedoeling om te gaan deelnemen aan activiteiten

van de groep die politie en justitie op het oog heeft, dan behoren de fasen 2 en 3 tot

de infiltratie, aangezien van (pogen tot) binnendringen sprake is. De infiltrant zal

zich dan ook meer als penoze moeten profileren en tegelijkertijd is het risico van

verlies van eigen waarden en normen groter.

Fase 3 behoort veiligheidshalve tevens tot infiltratie te worden gerekend als de

criminele afspraken zo concreet worden dat zij strafbare voorbereidingshandelingen

opleveren. Dit laatste klemt te meer als de verdachten ook voor die voorbereidings-

handelingen worden vervolgd.

De fasen 4 en 5 worden wat ons betreft steeds tot de infiltratie gerekend. Dit zou

alleen anders kunnen zijn indien in fase 4 de pseudo-dienst eenmalig wordt ver-

leend ter bescherming van een cover en er (dus) geen bedoeling bestaat dieper in

het criminele verband door te dringen.

2.8 Samenvatting

Opsporingsmethoden kunnen alleen rechtmatig worden toegepast indien de wet

daarin voorziet. Blijkens jurisprudentie van de HR voorziet de wet door de algemene

opsporingsbevoegdheid in alle opsporingsmethoden die redelijkerwijs noodzakelijk

kunnen zijn voor de waarheidsvinding, voor zover deze methoden geen beperking

opleveren van de door de Grondwet of het EVRM gegarandeerde vrijheid. De alge-

mene opsporingsbevoegdheid wordt verondersteld in de artikelen 2 e.v. Politiewet

1993 en in de artikelen 141 e.v. Sv. Indien de methode deze vrijheid wel beperkt,

dienen deze een expliciete grondslag in de wet te hebben.

De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden concludeerde dat er

onder andere sprake was vaneen crisis in de normering van de opsporing. Zowel

wetgever als rechter hadden te gemakkelijk aangenomen dat de algemene opspo-

ringsbevoegdheid en algemene rechtsbeginselen de bijzondere opsporingsmethoden

normeerden.

De Wet BOB vloeit rechtstreeks voort uit de aanbevelingen van de enquêtecommissie

en geeft regels voor bijzondere opsporingsmethoden die een beperking van de

uitoefening van een grondrecht mee kunnen brengen. Wat de infiltratie betreft, is de

belangrijkste materiële voorwaarde dat de infiltrant niemand tot strafbare gedragin-

gen mag aanzetten waarop diens opzet oorspronkelijk niet was gericht. Dit criterium

is het zogenaamde Tallon-criterium en is ontwikkeld in de jurisprudentie van de HR.

Een vergelijkbaar criterium wordt eveneens gebruikt door het EHRM. Het heeft over-

wogen dat het in strijd is met artikel 6 EVRM om in het kader van de 'strijd tegen de

drugshandel' iemand tot die handel aan te sporen, hetgeen geschiedt als iemand



Infiltratie in het recht 49

van wie niet bekend is dat deze geneigd is tot drugshandel, actief door politie-

ambtenaren wordt benaderd.

Infiltratie is een verzamelnaam waaronder verschillende verschijningsvormen van

infiltratie kunnen schuilgaan. Deze kunnen alle rechtmatig worden toegepast, mits

zij het Tallon-criterium niet schenden. Het eerste onderscheid is dat tussen politie-

en burgerinfiltratie. Politie-infiltratie is het onder dekmantel in het criminele milieu

binnendringen en het aldaar deelnemen of meewerken aan een crimineel verband

c.q. het verrichten van in het milieu toepasselijke handelingen. Het onderscheidt

zich van het stelselmatig onder dekmantel informatie verzamelen doordat de

infiltrant wel en de observant niet deelneemt aan een crimineel verband. Burger-

infiltratie wordt op dezelfde wijze als politie-infiltratie omschreven, zij het dat de

status van de infiltrant verschilt. De burgerinfiltrant onderscheidt zich van de infor-

mant in die zin dat laatstgenoemde alleen inlichtingen verstrekt en eerstgenoemde

ook uit opsporingsmotieven deelneemt aan een crimineel verband.

Het deelnemen of medewerken c.q. het verrichten van toepasselijke handelingen

kan blijkens verschillende bronnen, zoals de MvT bij de Wet BOB, het rapport van de

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden en diverse uitvoeringsregelingen bestaan

in projectmatige infiltratie, pseudo-koop en voorkoop, storefront, gecontroleerde

aflevering en doorlevering of pseudo-verkoop.

De Wet BOB maakt een onderscheid tussen infiltratie en pseudo-koop. Dit betekent

evenwel niet dat in een infiltratie-actie geen pseudo-koop kan worden verricht. De

pseudo-koop in de zin van de Wet BOB is in principe een eenmalige actie, die voor

alle betrokkenen minder bezwarend is dan infiltratie, en derhalve onder minder

strengere voorwaarden kan worden toegepast.

Infiltratie onderscheidt zich van andere opsporingsmethoden door het doel waar-

mee een opsporingsambtenaar met verdachte personen in contact probeert te

komen. Als het alleen de bedoeling is informatie te verzamelen, zal het onder

dekmantel leggen van sociale contacten door opsporingsambtenaren met derden

onzes inziens gerekend kunnen worden tot het stelselmatige informatie verzamelen.

Als het tevens de bedoeling is deel te nemen aan een crimineel complex van

handelingen, zal het onder dekmantel leggen van sociale contacten reeds tot het

infiltreren gerekend moeten worden.
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Infiltratie en de Centrale Toetsings-

commissie

In dit hoofdstuk komen de bevindingen inzake de eerste drie onderzoeksvragen

- over de toepassing van infiltratie in de praktijk - aan bod. Hiertoe is een inven-

tarisatie gemaakt van gegevens van de CTC. Er zijn gegevens verzameld over toet-

singszaken in de jaren 1995, 1996 en 1997. Per zaak zijn de aanmeldingsformulieren,

de bijgevoegde stukken van het OM, de politie en de CTC zelf bestudeerd, alsmede

de afloopberichten (zie paragraaf 1.5 voor een uitleg over de methode van onder-

zoek).

Eerst komt de aard van de aangevraagde methoden aan bod. Vervolgens wordt

ingegaan op de redenen om infiltratie te overwegen. Daarna komt de beoordeling

door de CTC en het college van pg's aan de orde, alsmede de feitelijke inzet van de

getoetste infiltraties. Hier en daar wordt de tekst, die grotendeels is gebaseerd op

CTC-materiaal, ingekleurd met bevindingen uit de gesprekken met de sleutelinfor-

manten (zie bijlage 2 voor een overzicht van deze personen). Aan het slot van dit

hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de politiële infiltratieteams (teams die

infiltratie in de praktijk uitvoeren).

3.1 Ter toetsing aangemelde bijzondere opsporingsmethoden

In de periode 1995 t/m 1997 zijn bij de CTC 156 toetsingszaken aangemeld.17 De

opsporingsmethoden waarvan in die zaken sprake is, zijn onderverdeeld in vijf

grondvormen18 (zie tabel 1):

- (projectmatige) politie-infiltratie;

- burgerinfiltratie;

- getuigenbescherming;

- afspraken met criminelen;

- overige methoden.

17 De cijfers betreffen dus niet de registratiezaken, maar de toetsingszaken; het onderzoek is immers

beperkt tot die categorie zaken (zie hoofdstuk 1).

18 Alle toetsingsverzoeken zijn ingedeeld op één bijzondere opsporingsmethode, dat wil zeggen dat alle

informatie over de onderdelen van de bedoelde tactiek teruggebracht zijn tot één methode waarop

het accent lag. Als bijvoorbeeld in een zaak verzocht werd om, via een informant te komen tot politie-

infiltratie, waarbij tevens gesproken werd over pseudo-koop en het plegen van strafbare feiten, dan is

de betreffende zaak ingedeeld op de methode politie-infiltratie. Hieruit volgt dat er zich bij het indelen

op methoden interpretatie- en accentverschillen kunnen voordoen.
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Tabel 1: Ter toetsing bij de CTC aangemelde bijzondere opsporingsmethoden, periode

1995 t/m 1997; in absolute aantallen

bijzondere opsporingsmethode 1995 1996 1997

politie-infiltratie 23 16 20

burgerinfiltratie 33 6 4

getuigenbescherming - 2 2

afspraken met criminelen 5 10 9

overige 12 6 8

totaal 73 40. 43

Onder de categorie politie-infiltratie vallen alle langerdurende, projectmatige

politie-infiltratietrajecten. Tijdens dergelijke trajecten kan er sprake zijn van

bijvoorbeeld een of meer pseudokopen, het plegen van strafbare feiten of het

gebruikmaken van storefronts die als dekmantel. voor een politiefunctionaris

kunnen dienen.

In de categorie burgerinfiltratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen criminele

en niet-criminele burgerinfiltranten. De reden daarvoor is dat de bij de CTC beschik-

bare gegevens daarvoor onvoldoende aanknopingspunten bieden. Dit is veroorzaakt

doordat de CTC aanvankelijk geen betekenis hechtte aan het onderscheid en door-

dat er in de dossiers nauwelijks informatie werd opgenomen over de aard van de

burgerinfiltrant. In die tijd werd ervan uitgegaan dat vrijwel elke informant die als

infiltrant opereerde, een criminele achtergrond had. Recentelijk valt er echter een

betekenisverschuiving bij de CTC waar te nemen, in die zin dat nu als een criminele

burgerinfiltrant wordt aangemerkt hij die zal gaan infiltreren in hetzelfde circuit

als waarin hijzelf ook actief is. Met andere woorden, een louche autohandelaar die

gevraagd wordt om te infiltreren in een crimineel netwerk waar handel in verdoven-

de middelen plaatsvindt, wordt in deze nieuwe optiek een niet-criminele burger

genoemd.

De categorie 'overige' omvat uiteenlopende (bijzondere) opsporingsmethoden waar-

voor strikt genomen geen toestemming van de CTC is vereist - hoogstens registratie

door de CTC -, maar die om wat voor reden dan ook wel ter toetsing zijn aangebo-

den. In deze categorie vallen alle zaken waarin sprake is van een eenmalige pseudo-

koop, gecontroleerde afleveringen, voorkoop, zelfstandige storefront-operaties

(zonder projectmatige politie-infiltratie) en doorleveren.

Over de hele onderzoeksperiode bezien, heeft het grootste deel van de aanmeldin-

gen betrekking op politie-infiltratie, gevolgd door burgerinfiltratie. De toepassing

van burgerinfiltratie vertoont onmiskenbaar een dalende lijn. Dit is ongetwijfeld het

gevolg van het feit dat de Tweede Kamer zich naar aanleiding van de Enquête
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Tabel 2: Toetsingszaken in 1995, uitgesplitst in toetsingen achteraf, doorlopende zaken en

nieuwe zaken; in absolute aantallen

bijzondere opsporingsmethode 1995

afgerond

1995

doorlopend

1995

nieuw

1995

totaal

politie-infiltratie 3 2 18 23

burgerinfiltratie 7 1 25 33

Opsporingsmethoden tegen de inzet van criminele burgerinfiltranten heeft uit-

gesproken. Hierbij werd door het kabinet het voorbehoud gemaakt dat hiervan in

uitzonderlijke situaties, na toestemming van de minister van Justitie nog gebruik-

gemaakt zou mogen worden, en dat is ook gebeurd. Dit kwam naar voren bij de

behandeling van het wetsvoorstel BOB. De Tweede Kamer heeft toen zekerheids-

halve een motie aangenomen waarin uitdrukkelijk gesteld is dat het inzetten van

criminele burgerinfiltranten verboden is (zie ook hoofdstuk 2).

In het jaar 1995 blijken relatief veel bijzondere opsporingsmethoden ter toetsing

te zijn aangemeld. Dit zou volgens de CTC mede het gevolg geweest zijn van een

'doorlichtingsactie': behalve nieuwe zaken zijn ook'doorlopende' en reeds af-

geronde zaken uit voorgaande jaren alsnog bij de CTC aangemeld. Afgeronde

zaken zijn zaken waarin vóór januari 1995 bijzondere opsporingsmethoden zijn

ingezet en die in 1995 ter berechting aanhangig waren. Onder doorlopende zaken

vallen de zaken waarin eveneens vóór 1995 bijzondere opsporingsmethoden zijn

ingezet en waarin in de loop van 1995 alsnog nieuwe bijzondere opsporings-

methoden ter toetsing werden voorgelegd. De 'nieuwe' zaken uit 1995 betreffen

zaken waarin in dat jaar voor de eerste maal sprake was van een bijzondere

opsporingsmethode.

In tabel 2 zijn de toetsingsverzoeken uit 1995 nader uitgesplitst. Zoals uit de tabel is

op te maken, zijn in 1995 verhoudingsgewijs meer zaken aangemeld in vergelijking

met de latere jaren, ook indien de afgeronde en doorlopende zaken buiten beschou-

wing worden gelaten.

Geografische spreiding

Voor de aangemelde infiltraties is nagegaan wat de herkomst is van de verschillende

zaken. Er blijken grote regionale verschillen te zijn in de aanmelding van infiltratie-

methoden (zie bijlage 3, tabel 1). Een relatief groot aantal aanmeldingen is afkom-

stig uit de randstad, Brabant en het Oosten van het land: Den Haag (15), Rotterdam

(10), Den Bosch en Zwolle (beide 11), op de voet gevolgd door Arnhem (8), Haarlem

en Breda (beide 7). Amsterdam valt op door het relatief lage aantal aanmeldingen

(4), hetgeen te maken heeft met de voorkeur van het Amsterdamse korps om te

rechercheren zónder gebruikmaking van infiltratie.
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Aard van de criminaliteit

Het type van zaken waar het hier om gaat, betreft voor het merendeel zaken die in

de wandeling'grote drugszaken' worden genoemd, waarbij in georganiseerd verband

werkende verdachten betrokken zijn.

Zo blijken 53 aangemelde infiltratiezaken (52% van het totaal) betrekking te hebben

op de productie, handel of smokkel van verdovende middelen. Dertig meldingen

(29%) hebben eveneens betrekking op de productie, handel of smokkel van verdo-

vende middelen, maar dan gecombineerd met het plegen van andere soorten van

misdrijven (levens- en geweldsmisdrijven, fraude en corruptie). Bij elkaar zijn dus

in ruim 80% van de zaken drugs in het spel.

De overige achttien aanmeldingen (18%) hebben betrekking op diverse andere

soorten van strafbare feiten, zoals autodiefstal, overvallen, mensensmokkel, men-

senhandel, corruptie en zedenmisdrijven (waaronder kinderporno). De aard van de

criminaliteit waarmee en de verdachten met wie politie en justitie zich in deze

zaken geconfronteerd zien, spelen een belangrijke rol in de overwegingen om tot

infiltratie over te gaan.

Redenen voor de beoogde inzet van infiltratie

De voornaamste reden om infiltratie in te zetten is dat er volgens de aanmelders

geen andere manier is om het doel van het opsporingsonderzoek te bereiken

(subsidiariteit). Uit de CTC-dossiers blijkt dat in de aangemelde zaken vaak al een

gerechtelijk vooronderzoek (gvo) is gestart waarin telecommunicatieverkeer is

afgetapt en observatie heeft plaatsgevonden. Deze methoden hebben dan geen

of onvoldoende resultaat opgeleverd. Die omstandigheid hangt samen met de aard

en de professionaliteit van de verdachten die het doelwit van deze opsporings-

methoden zijn, zo bleek uit de gesprekken met de sleutelinformanten.

Zoals reeds is vermeld, zijn de gevallen waarom het hier gaat doorgaans 'zware

zaken', veelal in georganiseerd verband gepleegd. In dit milieu zijn de 'klassieke'

opsporingsmethoden bekend en de betrokkenen, zeker de topfiguren, weten zich

hiertegen af te schermen, aldus de sleutelinformanten. De criminelen zijn zeer

op hun qui vive en maken gebruik van tussenpersonen (bijvoorbeeld koeriers).

Aangehouden verdachten verklaren niets over de leiders. Soms is het wel mogelijk

inzicht te verkrijgen in de identiteit van hoofdverdachten, maar wordt onvoldoende

duidelijk hoe de verdeling van activiteiten en verantwoordelijkheden is, aldus de

sleutelinformanten. Overigens is er sprake van afscherming, zowel in het geval van

hiërarchisch georganiseerde groepen (zoals in het voorgaande gesuggereerd) als in

het geval van criminele samenwerkingsverbanden, zoals beschreven door Kleemans

e.a. (1998).
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Tabel 3:

tn.

Infiltratiezaken die zijn gestart naar aanleiding van een assistentieverzoek uit het

buitenland, uitgesplitst per jaar; in absolute aantallen

1995 6

1996 5

199 14

totaal 25

Behalve subsidiariteit speelt bij de keuze voor infiltratie ook de proportionaliteit

een rol (zie ook hoofdstuk 2). Hoe ingrijpender de beoogde opsporingsmethode,

hoe meer die in proportie tot de gepleegde (of nog te plegen) misdrijven dient te

staan. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager dan bijvoorbeeld aan dat

het een criminele organisatie betreft die grootschalige drugshandel bedrijft en

die uit zeer gewelddadige leden bestaat. In de aanmeldingsfase schijnt het begrip

proportionaliteit nogal eens' individueel te worden ingevuld'. Ook zou volgens een

van de sleutelinformanten het gevaar van overkwalificatie bestaan: het enigszins

'aandikken' van zaken om de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmethoden,

zoals infiltratie, te rechtvaardigen.

Internationale assistentieverzoeken

Een speciale categorie zaken vormen de gevallen waarin sprake is van een interna-

tionaal assistentieverzoek.19 Het betreft hier verzoeken om in het kader van buiten-

landse opsporingsonderzoeken op Nederlands grondgebied infiltratie-acties te doen

plaatsvinden. De omgekeerde situatie (de gevallen, waarin onder Nederlandse vlag

op het grondgebied van een andere staat een infiltratie-actie plaatsvindt, alsmede

de gevallen waarin ten behoeve van een Nederlands opsporingsonderzoek gebruik

wordt gemaakt van buitenlandse infiltranten) blijft hier buiten beschouwing. Over

dergelijke zaken spreekt de CTC zich niet afzonderlijk uit. De toestemming voor de

inzet van infiltratie in een Nederlands opsporingsonderzoek strekt zich namelijk uit

tot het gebruik van buitenlandse infiltranten en het laten plaatsvinden van (een

deel van) de actie op buitenlands terrein. Internationale assistentieverzoeken en

de uitvoering daarvan kunnen specifieke problemen met zich meebrengen: in het

buitenland gelden vaak andere (soms ruimere) regels dan in Nederland.

Van de 102 aangemelde infiltratiezaken in de onderzochte periode is 24 maal sprake

van een internationaal assistentieverzoek (zie tabel 3). Deze assistentieverzoeken

zijn afkomstig uit Duitsland (7), Verenigde Staten (6), Engeland (5), Canada (2),

België (3), Hong Kong (1) en Slovenië (1).

19 Dergelijke assistentieverzoeken moeten worden gedaan in de vorm van een rechtshulpverzoek. In een

enkel geval is er wel een verzoek om assistentie gedaan, maar bleef een rechtshulpverzoek achterwege.
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Toetsingscriteria

Zoals eerder vermeld, is de CTC een adviserend orgaan voor het college van pg's. Zij

vervult deze rol vanaf medio 1996; daarvoor was zij zelfstandig beslissingsbevoegd

en kon derhalve al dan niet toestemming geven tot het inzetten van infiltraties.

Bij de toetsing betrekken zowel de CTC als het college van pg's de proportionaliteit,

de subsidiariteit en de risico's die aan de operatie kleven. Als bijvoorbeeld nog on-

voldoende duidelijk is of er werkelijk van een georganiseerd verband sprake is, is

het middel politie-infiltratie doorgaans disproportioneel. Ten aanzien van de sub-

sidiariteit: zijn er mogelijkheden om het gestelde doel met behulp van andere,

'klassieke' opsporingsmethoden te bereiken, dan adviseert de CTC negatief of ver-

wijst de zaak terug naar de aanmelder. Ook indien de CTC meent dat de risico's te

groot zijn, geeft zij een negatief advies of adviseert het verlenen van toestemming

onder voorwaarden. Het is mogelijk dat de CTC of het college van pg's over een of

meer van deze punten nadere informatie wenst en een zaak vervolgens opnieuw

wordt getoetst.

Verder verbindt de CTC / college van pg's in de regel drie voorwaarden aan het

advies / de toestemming:

- de toestemming is tijdgebonden (in het algemeen maximaal drie maanden);

- bij verstrijking van de gestelde termijn dient de zaak opnieuw aan de CTC voor-

gelegd te worden indien de aanvragers verlenging nodig achten;

- op de betrokken aanvrager rust een verplichting tot toezending van 'afloop-

berichten' over het desbetreffende onderzoek.

Het oordeel van CTC / college van pg's

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de CTC een zaak meer dan eens kan toetsen.

Voor het onderhavige onderzoek betekent dit dat er geen'een-op-een'-relatie is tus-

sen het aantal infiltratiezaken en het aantal beoordelingen door de CTC / het college

van pg's. Van de 102 infiltratiezaken heeft de CTC 71 zaken eenmaal behandeld, 20

zaken tweemaal, 6 zaken driemaal en 4 zaken zijn viermaal getoetst (één zaak is

voordat het tot toetsing kwam, door de aanvragers teruggetrokken). Daarmee heeft

de CTC in de onderzochte periode in totaal 145 maal een infiltratiezaak getoetst. De

uitkomsten van die 145 toetsingen zijn in tabel 4 weergegeven.

In het merendeel van de gevallen (63,4%) heeft de CTC (voorwaardelijke) toestem-

ming danwel een positief advies gegeven voor de inzet van infiltratie. In zeven

toetsingen (4,8%) kwam de CTC tot een negatief advies (c.q. geen toestemming).

Negentien keer (13,1%) is de toetsing opgeschort en de zaak naar de indieners

terugverwezen met een verzoek om nadere informatie. Vijfmaal (3,4%) luidde het

oordeel dat de zaak'geen zaak voor de CTC' was, hetgeen betekent dat deze niet ter

toetsing voorgelegd had hoeven worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor registratie-
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Tabel 4: Oordeel van de CTC in de 145 toetsingen van infiltratiezaken, periode 1995

t/m1997

oordeel CTC

positief advies', evt. onder voorwaarden

negatief advies'

opschorting oordeel

geen zaak voor de CTC

anders

aanvraag ingetrokken

totaal

57

abs. %

92 63,4

7 4,8

19 13,1

5 3,4

21 14,4

1 0,7

145 100

Tot medio 1996 besliste de CTC over het verlenen van toestemming. Sindsdien adviseert de CTC het college
van pg's hierover. De beslissing om toestemming te verlenen berust bij het college.

zaken (zie ook hoofdstuk 1) of voor zaken waarin sprake is van een informatievraag

(bijvoorbeeld de vraag: Is in dit geval al sprake van een infiltrant of is deze persoon

nog informant?

De categorie 'anders' omvat onder andere zaken uit 1995 waarin achteraf toetsingen

zijn uitgevoerd (als gevolg van de reeds genoemde'doorlichtingsactie'). Daarnaast

omvat deze categorie zaken waarin de CTC van oordeel is dat eigenlijk geen toe-

stemming verleend kan worden, maar dat het infiltratietraject gezien de concrete

omstandigheden waarin het zich bevindt, toch door moet gaan (bijvoorbeeld in

verband met de veiligheid van de infiltrant).

Van een beperkt aantal infiltratiezaken, om precies te zijn van 29 zaken, is in het

CTC-materiaal informatie gevonden over de beslissing van de pg's. Het feit dat dit

aantal relatief gering is, wordt veroorzaakt doordat medio 1996 de

beslissingsbevoegdheid is overgegaan van de CTC naar het college van pg's. Over

zaken van voor die datum is door het college derhalve geen beslissing genomen.20

In vrijwel alle zaken waarover het college van pg's een beslissing genomen heeft,

heeft het college ingestemd met het advies van de CTC. Wel verzocht het college in

enkele gevallen om extra informatie en/of stelde iets strengere eisen dan de CTC had

gedaan.

3.4 Feitelijke inzet van infiltratie

Aantallen

Tot dusver is in dit hoofdstuk gesproken over de aanmelding van zaken, maar niet

over de feitelijk inzet. Het aantal infiltraties dat feitelijk is ingezet, is weergegeven in

tabel 5. Ongeveer drie kwart van de aangemelde politie-infiltraties blijkt daadwerke-

lijk te zijn ingezet, om precies te zijn in 44 van de 59 gevallen. Voor burgerinfiltratie

20 Drie gevallen vormen een uitzondering: zaken uit 1995 die ter toetsing achteraf aan zowel de CTC als

het college van pg's zijn voorgelegd.
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Tabel 5: Ingezette methode in vergelijking met aangemelde methoden, periode 1995-

1997; in absolute aantallen

inzet

inzet conform aanvraag

inzet anders dan aanvraag

geen inzet

inzet onbekend

totaal

58

aanmelding als:

politie-infiltratie burgerinfiltratie totaal

44 14 58

- 2 2

12 20 32

3 7 10

59 43 102

geldt dit in ongeveer een derde van de gevallen (14 van de 43). Tweemaal is in plaats

van een (aangevraagde) burgerinfiltratie een politie-infiltratie ingezet. In totaal

blijkt het in 60 zaken volgens de afloopberichten tot een of andere vorm van inzet

te zijn gekomen. (Zie bijlage 3, tabel 2 voor een uitsplitsing van ingezette methoden

per jaar.)

Reden voor het niet-inzetten van een ter toetsing voorgelegde infiltratie

Zoals weergegeven in tabel 5, is infiltratie in 60 van de 102 zaken ingezet. In 42

zaken is er geen inzet geweest of is het onbekend. Door het ontbreken van een

afloopbericht is in 10 gevallen niet bekend of de infiltratie feitelijk nu wel of niet

is ingezet. Van de overige 32 zaken is dat wel bekend.

Er zijn diverse redenen waarom een aangemelde methode in de praktijk uiteindelijk

niet wordt ingezet. Deze kunnen ruwweg in twee categorieën ingedeeld worden:

- het oordeel van de CTC / het college van pg's;

- overige redenen.

De uitkomst van de toetsing door de CTC en het oordeel van het college van pg's kan er

de oorzaak van zijn dat geen inzet plaatsvindt. De CTC kan onder andere haar toe-

stemming onthouden, voorwaarden aan haar toestemming verbinden enzovoort.

Verder is het in een aantal gevallen voorgekomen dat het niet-inzetten van een

bijzondere opsporingsmethode het gevolg was van de voorwaarden die de CTC

stelde.

Er kunnen naast het oordeel van de CTC of het college van pg's nog andere redenen

zijn waarom bijzondere opsporingsmethoden uiteindelijk in de praktijk niet worden

ingezet. Deze redenen zijn van uiteenlopende aard. Zo was een burgerinfiltrant niet

meer inzetbaar, omdat hij lichamelijk letsel had opgelopen. Een andere burger-

infiltrant was komen te overlijden door omstandigheden die niets met zijn inzet als

infiltrant te maken hadden. In één zaak is de hoofdverdachte plotseling verdwenen;

mogelijk is hij voor langere tijd naar het buitenland afgereisd. Ten slotte kan van de

inzet van infiltratie worden afgezien vanwege gewijzigde prioriteiten of organisa-

torische problemen binnen de politie-organisatie.
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3.5 Politiële infiltratieteams

De feitelijke uitvoering van infiltratie-acties vindt plaats door de politiële infiltratie-

teams.21 Deze infiltratieteams zijn aan het begin van de jaren negentig opgericht.

Voor die tijd bestonden er pseudo-koopteams. Deze zijn opgeheven, omdat er

onvoldoende mogelijkheden tot sturing en controle zouden zijn22, en omdat zij te

weinig resultaat zouden opleveren23. Een andere reden voor de vervanging van

pseudo-koopteams door infiltratieteams is dat er een ontwikkeling heeft plaats-

gevonden van vrij eenvoudige naar ingewikkelder vormen van infiltratie. Zo deelde

de minister van Justitie op 25 april 1991 aan de Tweede Kamer mee dat niet meer

volstaan zou kunnen worden met de toepassing van pseudo-koop omdat criminele

organisaties zich (nog) beter waren gaan afschermen voor pseudo-kopers. Er zouden

andere, diepgaander vormen van infiltratie vereist zijn om inzicht te verkrijgen in de

opbouw van criminele organisaties en de leiders daarvan (Kamerstukken II, 1990-

1991, p. 6; zie ook Blom, 1998). Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat politiële

infiltratie sinds 1992 uitsluitend door de politiële infiltratieteams wordt verricht

(Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996). De infiltratieteams zijn vooral

bedoeld voor projectmatige infiltratietrajecten in gesloten groeperingen die actief

zijn in de georganiseerde misdaad.

Er zijn in ons land momenteel vijf politiële infiltratieteams waarvan één landelijk

infiltratieteam (het LIT24). De vier politiële infiltratieteams (PIT's) zijn: het PIT Zuid,

het PIT Oost (voormalig PIT Noord en PIT Oost zijn sinds april 1998 samengevoegd),

het PIT Haaglanden en Hollands Midden, en het PIT Rotterdam, Dordrecht en

Zeeland.25 De laatste twee teams zijn in oprichting. Het merendeel van de korpsen

beschikt op die manier over een'eigen' PIT. Het LIT werkt primair om uitvoering te

geven aan rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Daarnaast verzorgt het LIT het

21 De gegevens zijn ontleend aan een groepsinterview met de vier teamleiders van de politiële infiltratie-

teams (PIT's), een interview met een infiltrantenbegeleider van het landelijk infiltratieteam (LIT), en een

interview met het hoofd van de dienst Bijzondere recherchezaken van de DCRI en het hoofd ANCPI/

LIT. Daarnaast zijn gegevens ontleend aan Inzake Opsporing, Organisatie van de opsporing

(Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996), en aan het openbaar verhoor van de heer. Karstens

(hoofd DBRZ) door de parlementaire commissie (Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996).

22 Zie hiervoor het verhoor door de enquêtecommissie van L.A.J.M. de Wit, toentertijd hoofd-ovj te

Amsterdam (Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996)

23 Zo werden de drie Amsterdamse infiltratieteams opgeheven, omdat ze te veel kostten en verhoudings-

gewijs te weinig resultaat opleverden. Dit zou gekomen zijn doordat het doel van infiltratie in de loop

van de jaren veranderde, en het steeds meer ingezet werd om informatie over criminele organisaties te

verzamelen (Meerman, 1995)

24 In de rest van dit rapport wordt de algemene, gangbare afkorting'PIT' gebruikt, betrekking hebbend op
alle vijf infiltratieteams.

25 In 1995 waren het er drie: een in het oosten (Apeldoorn), een in het noorden (Assen) en een in het

zuiden (Den Bosch) (Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, 1996).
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infiltratiewerk voor korpsen die zelf niet over een PIT beschikken. Alle infiltratie-

teams voeren zowel langerdurende als kortlopende infiltratie-acties uit.

De vier PIT's vallen organisatorisch onder conglomeraten van regiokorpsen. Het LIT

maakt deel uit van de dienst Bijzondere recherchezaken van de DCRI.26 De ANCPI

coordineert en ondersteunt de infiltratie-acties evenals de buitenlandse rechts-

hulpverzoeken.

Er is een ministeriële regeling 'infiltratieteams' in voorbereiding waarin vastgelegd

wordt dat er ten minste vijf regionale infiltratieteams zijn, zoals bedoeld in artikel 5

van het Besluit beheer regionale politiekorpsen.27 Deze kunnen zelfstandig door

een korps beheerd worden of door een combinatie van korpsen. De bedoeling is

dat deze vijf infiltratieteams tezamen met het LIT een landelijk dekkend netwerk

van infiltratieteams vormen dat in staat is te voldoen aan de vraag vanuit de regio-

korpsen, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee en het

buitenland. Verder worden in dat document regels gesteld ten aanzien van de orga-

nisatie, de selectie en de opleiding van de politie-infltranten, alsmede de begelei-
ding, rapportage en de verantwoording van infiltratie-acties.

Daarnaast is een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) in voorbereiding waarin

eisen zijn vastgelegd voor infiltranten die geen opsporingsambtenaar zijn. Indien

noodzakelijk, kunnen namelijk ook buitengewone opsporingsambtenaren of op-

sporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee met infiltratie belast worden

(hoewel dat in principe is voorbehouden aan politie-ambtenaren). Ook zijn in die

AMvB regels opgenomen voor gevallen waarin actie uitgevoerd wordt door een

ambtenaar in dienst van een buitenlandse mogendheid.

3.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is ingegaan op de ter toetsing bij de CTC aangeboden infiltratie-

zaken.

In de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1997 zijn 102 infiltratie-

zaken bij de CTC aangemeld. Het merendeel van deze zaken betreft politie-infiltra-

tie. De toepassing van burgerinfiltratie vertoont gedurende de onderzochte periode

een scherp dalende lijn. Dit is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat het naar

aanleiding van de parlementaire enquête verboden is criminele burgerinfiltranten

26 De afdeling Bijzondere recherchezaken bestaat voor zover in dit verband van belang uit het al genoem-

de LIT, de ANCPI, de afdeling Getuigenbescherming / bedreigde getuigen-kroongetuigen en de afdeling

Terrorisme / politiek activisme. Deze afdeling maakt bedreigingsanalyses in verband met eventuele

bedreigingen van ovj's of de minister van justitie en werkt nauw samen met de BVD.

27 De tekst is nog niet definitief, maar zal waarschijnlijk wel deze strekking hebben.
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in te zetten, behoudens in uitzonderlijke situaties en met toestemming van de

minister van Justitie.

De ter toetsing voorgelegde infiltratiezaken zijn vooral afkomstig uit de randstad,

Brabant en het oosten van Nederland. Het merendeel van de zaken (ruim drie kwart)

waarvoor infiltratie wordt aangemeld, betreft productie, handel of smokkel van

verdovende middelen. De voornaamste reden waarom opsporingsinstanties infil-

tratie willen inzetten, is dat andere opsporingsmethoden onvoldoende resultaten

opleverden om het doel van het opsporingsonderzoek te bereiken.

Het merendeel van de ter toetsing aangemelde infiltratie-acties blijkt ook daad-

werkelijk te zijn ingezet.

Infiltratie-acties worden uitgevoerd door de politiële infiltratieteams. Er zijn vijf

politiële infiltratieteams in ons land. Vier teams vallen onder conglomeraten van

regiokorpsen de PIT's. Het vijfde is het LIT, dat onderdeel is van de dienst Bijzon-

dere recherchezaken van de DCRI. De infiltratieteams voeren zowel langerdurende

als kortlopende infiltratie-acties uit.
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Infiltratie in de praktijk

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde die feitelijk de aanleiding vormde om

dit onderzoek te verrichten. Het betreft de kwestie van de effectiviteit van infiltratie,

die is uitgewerkt in enkele onderzoeksvragen over het gebruik van informatie die

met infiltratie is verkregen (zie hoofdstuk 1). Zoals vermeld bij de bespreking van

de onderzoeksmethode, is voor dit gedeelte van het onderzoek een gevalsstudie

naar negentien infiltratiezaken uitgevoerd. Voor die studie zijn de relevante dossiers

bestudeerd en de betrokken actoren geïnterviewd, te weten de leider van het opspo-

ringsteam, de zaaks- en/of CID-ovj en wanneer het tot een rechtszaak gekomen was,

de rechter. Verder zijn de teamleiders van de vijf PIT's geïnterviewd en is van één van

de negentien onderzochte zaken het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

bijgewoond.

Alvorens de kwestie van de effectiviteit te behandelen, wordt ingegaan op een aantal

kenmerken van de negentien infiltratiezaken. Zaken die in dit verband aan de orde

komen, zijn onder meer de aard van de gepleegde delicten, het type infiltratie waar-

voor toestemming werd gevraagd, de redenen en doelen om infiltratie te overwegen,

het al dan niet inzetten van aangemelde infiltratie-acties en de redenen daarvoor.

Vervolgens komt de toepassing van de infiltratie in de praktijk aan bod, waarna

wordt ingegaan op de resultaten van de infiltratie, de verzamelde informatie en het

bereiken van de vooraf gestelde doelen.

Van elk van de negentien bestudeerde zaken is een korte beschrijving gemaakt.

Deze zaaksbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4. In de tekst van dit hoofdstuk

wordt veelvuldig naar deze zaken verwezen. Daarvoor is gebruikgemaakt van een

volgnummer van 01 tot en met 19, dat correspondeert met het nummer van de

zaaksbeschrijvingen in de bijlage. Op sommige plaatsen is een verwijzing naar de

zaken opzettelijk achterwege gelaten, omdat de informatie te herkenbaar zou

kunnen zijn en betrokken actoren hiervan mogelijk schade zouden kunnen onder-

vinden.

In verband met de lengte van dit hoofdstuk wordt aan het einde van elke paragraaf

een korte samenvatting van de bevindingen gegeven in plaats van aan het eind van

het hoofdstuk.
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4.1 De bestudeerde zaken getypeerd
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Strafbare feiten

Het grootste deel van de bestudeerde zaken heeft betrekking op de handel in drugs,

al dan niet gepleegd in combinatie met andere strafbare feiten. Dit geldt voor twaalf

van de negentien zaken. In een aantal zaken gaat het om misdaadorganisaties die

een grootscheepse internationale drugshandel hebben opgezet, waarin honderden

of soms duizenden kilo's hasj, xtc, amfetaminen, cocaïne en/of heroïne vanuit het

buitenland naar Nederland - of juist andersom - ingevoerd of verhandeld werden

(bijvoorbeeld de zaken 03, 05, 06, 10 en17).

In zaak 10 bijvoorbeeld hebben de drie hoofdverdachten een ruilhandeltje

opgezet met enkele Zuid-Europese landen. Auto's die in Italië, Spanje en

Portugal via verduistering en verzekeringsfraude ontvreemd waren, werden naar

Nederland vervoerd. In ruil hiervoor leverden de vanuit Nederland en België

opererende verdachten grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en amfetamine-

pillen. In zaak 05 was een internationaal vertakt netwerk van verdachten actief.

De organisatie scheepte in Zuid-Amerikaanse havensteden partijen drugs in

door die mee te geven aan bemanningsleden of te verbergen in - of aan de

buitenkant van - schepen. De verdachten hadden contacten met vooraanstaan-

de drugsleveranciers in onder andere Colombia en verhandelden drugs naar

onder andere Frankrijk, Engeland, België en Nederland. Om het transport te

vereenvoudigen en/of de illegale winsten wit te wassen, gebruikte de organisatie

'legale' firma's, die als dekmantel dienden. Die firma's waren gevestigd in onder

meer Nederland, Turkije en op de Nederlandse Antillen.

In sommige zaken ging het om - in vergelijking met de hiervoor beschreven voor-

beelden - kleinschaligere drugshandel.

Een voorbeeld daarvan is zaak 04, die zich afspeelt in een provinciestadje. De

vier Antilliaanse verdachten in die zaak werden verdacht van handel in cocaïne.

Het zou gaan om enkele kilo's per transactie. Rondom deze handel en deze

verdachten ontstond veel overlast en onrust, onder meer vechtpartijen en

intimidaties.

Twee van de drugszaken in dit onderzoek zijn overigens aanvankelijk naar aan-

leiding van andere feiten gestart. Zaak 10 is begonnen als een witwasonderzoek, en

is pas gaandeweg'omgebouwd' tot een drugsonderzoek. Ook zaak 08 is aanvankelijk

om een andere reden gestart, namelijk ambtelijke corruptie. Het betrof een admi-

nistratief medewerker van een arrondissementsparket die stukken omtrent de

aanvraag van een gvo verduisterd zou hebben, om die vervolgens door te sluizen

naar het criminele milieu. Pas gedurende het onderzoek bleek hier ook van drugs-

handel sprake te zijn.



Infiltratie in de praktijk 65

In alle zaken waarin drugshandel de belangrijkste activiteit is, zijn de verdachten

nog bij andere feiten betrokken: het meest voorkomend zijn diverse vormen van

geweldpleging en het witwassen van met drugshandel verdiend geld.

In de zaken waarin geen sprake van drugshandel is, zijn de strafbare feiten waar het

hoofdzakelijk om gaat:

- de verkoop van vertrouwelijke politie-informatie aan een burger, met andere

woorden ambtelijke corruptie en verduistering (02);

- mensensmokkel (09);

- snelkraken (12);

- voorbereidingshandelingen voor een ontvoering van twee ovj's (13);

- het witwassen van drugsgelden (07 en 18);

- de hulp bij een ontsnapping van enkele in voorlopige hechtenis verblijvende

leden van een zeer gewelddadige organisatie (19).

Aantal verdachten

In enkele zaken was sprake van een verdachte die in zijn eentje opereerde. In de

meeste gevallen echter opereerden de verdachten in criminele samenwerkingsver-

banden van drie à vijf personen. In een paar zaken was de omvang van de betrokken

groeperingen niet bekend en in sommige andere zaken waren duidelijk veel om-

vangrijkere organisaties bezig, bijvoorbeeld zaak 10 met in totaal 86 verdachten,

zaak 17 met circa 50 verdachten en zaak 12 met circa 20 verdachten.

Samenvatting

De negentien bestudeerde zaken hebben voor het merendeel betrekking op de han-

del in drugs, al dan niet in combinatie met andere strafbare feiten. Soms betreft het

grootscheepse handel in internationaal verband, maar ook zijn er kleinschaligere

zaken. In de zaken waarin de strafbare feiten betrekking hebben op verdovende

middelen, gaat het om vermogensdelicten, corruptie, mensensmokkel en voor-

bereidingshandelingen voor ontvoering. In de meeste van de negentien zaken is er

sprake van verdachten die in een meer of minder omvangrijk georganiseerd verband

opereren.

4.2 Redenen van infiltratie

In de negentien bestudeerde zaken kunnen ruwweg drie redenen voor de inzet van

infiltratie worden onderscheiden:

- gebleken of verwachte ontoereikendheid van andere opsporingsmethoden;

- internationaal assistentieverzoek;

- gelegenheid.
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Ontoereikendheid van andere opsporingsmethoden

In het merendeel van de zaken, namelijk in elf zaken (01, 02, 04, 05, 06, 08, 12,

13, 15, 17 en 19), werd de ontoereikendheid van andere opsporingsmethoden als

reden voor de inzet van infiltratie genoemd. Daaronder vallen zowel zaken waarin

daadwerkelijk andere opsporingsmethoden zonder voldoende resultaat zijn toe-

gepast, als zaken waarin alleen de verwachting bestaat dat zulks het geval zou zijn,

bijvoorbeeld omdat dat uit eerder (ander) onderzoek tegen de verdachte is gebleken

(06). Welke andere opsporingsmethoden dit zijn, wordt uitgebreid toegelicht in

paragraaf 4.1.1.

In één zaak (14) was het niet de (verwachte) ontoereikendheid van andere

methoden die de reden voor de beslissing tot infiltratie vormde, maar het niet

voorhanden zijn van andere methoden, althans in de perceptie van de betrokken

politie- en justitiefunctionarissen. De enige beschikbare informatie was afkom-

stig van één enkele informant. Een informeel gesprek van de ovj met de rechter-

commissaris maakte duidelijk dat op basis van die informatie geen gvo kon

worden geopend.28 Om die reden werd besloten tot infiltratie over te gaan.

Internationaal assistentieverzoek

In vijf van de negentien zaken was een internationaal assistentieverzoek de reden

voor de inzet van infiltratie. In vier gevallen betrof het een rechtshulpverzoek uit het

buitenland: tweemaal uit Canada (09 en 11), eenmaal uit de Verenigde Staten (18) en

eenmaal uit België (10). In één geval ging het om een door de Verenigde Staten

gedaan verzoek tot internationale samenwerking, zonder dat daartoe een officieel

verzoek werd ingediend (07).29

Gelegenheid

In vier van de negentien zaken diende de gelegenheid zich aan om tot infiltratie over

te gaan en vormde dat de (hoofd)reden voor de beslissing deze opsporingsmethode

in te zetten.

28 Terzijde zij opgemerkt dat de CTC dit oordeel niet deelde en het verzoek om infiltratie-inzet derhalve

heeft afgewezen.

29 Uit de interviews kwam naar voren dat de aangezochte Nederlandse opsporingsteams en ovj's niet in

alle gevallen door de verzoekende instanties waren voorzien van volledige en betrouwbare informatie

met betrekking tot de achtergronden van het verzoek. Voor zover bekend, lagen de volgende redenen

ten grondslag aan de beslissing van de buitenlandse opsporingsinstanties tot infiltratie over te gaan. In

twee zaken deed de gelegenheid daartoe zich voor: de verdachte had zich bij een informant van respec-

tievelijk de Drug Enforcement Administration (DEA) en de Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

gemeld met het verzoek hem hulp te verlenen bij het plegen van strafbare feiten. Door aan dit verzoek

gehoor te geven, transformeerde de informant tot een burgerinfiltrant. In één zaak bleken andere

opsporingsmethoden ontoereikend te zijn (10). In de overige twee zaken is onduidelijk gebleven wat

de precieze achtergronden van het verzoek om internationale assistentie waren.
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In drie van die zaken deed zich de gelegenheid voor een informant, die door de

verdachte was benaderd, toepasselijke handelingen in het criminele milieu te

laten verrichten, waardoor deze van informant tot burgerinfiltrant zou 'promo-

veren' (02, 03 en 05). In twee van die zaken was op dat moment reeds gebleken

dat andere gebruikte onderzoeksmethoden onvoldoende resultaten opleverden

(02 en 05). In de vierde zaak (16) deed zich de gelegenheid voor een politieel

infiltratietraject dat in een opsporingsonderzoek liep in de ene regio (regio A),

voort te zetten in een andere regio (regio B), in een ander arrondissement.

Omdat infiltratie niet de beoogde resultaten opleverde, werd besloten het traject

af te bouwen. Gaande het infiltratietraject was de infiltrant evenwel gestuit op

de criminele activiteiten van een andere persoon, die op dat moment onderwerp

van onderzoek was in regio B. Gegeven de toenmalige stand van zaken in het

opsporingsonderzoek tegen de verdachte in regio B, zou daar nooit tot infiltratie

overgegaan zijn. Nu het infiltratietraject eenmaal liep en er voor de verdachte

belastende informatie uit voortvloeide, werd het traject overgenomen. (Zie over

deze zaak ook bijlage 5.)

4.2.1 Andere opsporingsmethoden nader belicht

Van de drie in het voorgaande besproken redenen om infiltratie in te zetten - de

ontoereikendheid van andere opsporingsmethoden, een internationaal assistentie-

verzoek en de gelegenheid - is de ontoereikendheid de meest voorkomende. Verder

is de ontoereikendheid van andere methoden niet alleen een reden, maar tevens een

voorwaarde voor de inzet van infiltratie (subsidiariteitsbeginsel). Volgens zowel het

geldende als het toekomstige recht (de Wet BOB) mag pas worden geïnfiltreerd als

het niet mogelijk is om met behulp van minder ingrijpende opsporingsmethoden

eenzelfde resultaat te bereiken. In het navolgende wordt bezien welke die ontoerei-

kende methoden zijn en waarom zij ontoereikend bleken of geacht werden.

Welke opsporingsmethoden voorafgaand aan de beslissing tot infiltratie zijn toe-

gepast, is in schema 1 aangegeven. Vijf zaken ontbreken in dit schema. Dat zijn vier

zaken die naar aanleiding van een internationaal assistentieverzoek zijn gestart; van

die zaken is het ook voor de betrokken Nederlandse autoriteiten onbekend welke

methoden voorafgaand aan de beslissing tot infiltratie zijn toegepast. Verder was er

in één zaak geen sprake van een opsporingsonderzoek (19), maar om het verijdelen

van een vermoedelijk te plegen ontsnapping uit de gevangenis.

Uit schema 1 komen opvallende verschillen tussen de zaken naar voren. Terwijl in

de meeste zaken voorafgaand aan de beslissing tot infiltratie, in ieder geval is gepro-

beerd te tappen en te observeren en in sommige zaken 'het complete arsenaal' aan

opsporingsmethoden is toegepast, is in drie zaken geen enkele methode toegepast,
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Schema 1: Opsporingsmethoden toegepast voorafgaand aan de infiltratie

01

02

03

04

05

06

08

10

12

13

14

15

16

17
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observatie' taps2 prints3 getuigen4 overig5

x x

x x x x

x x

X x x x x

X x x

x x x

x x X

x x X x

x x X

x x x x

x x x x

1 Hier wordt zowel statische als dynamische observatie bedoeld.

2 Het gaat hier om het aftappen van telecommunicatieverkeer in de zin van artikel 125g Sv.

3 Met prints worden bedoeld de op grond van artikel 125f Sv gevorderde inlichtingen betreffende het

telecommunicatieverkeer.

4 Met getuigen wordt bedoeld het verhoren van getuigen.

5 Hieronder vallen uiteenlopende methoden, zoals informatie-inwinning bij binnen- en buitenlandse opsporings-

diensten of bij derden (zoals banken of Internet), financieel onderzoek, bevel tot uitlevering stukken (artikel

105 Sv) en rechtshulpverzoeken aan het buitenland (bijvoorbeeld voor de inzet van een duiker op buitenlands

grondgebied).

anders dat het inwinnen van CID-informatie.30 In een van die drie zaken (14) was

die informatie slechts afkomstig van één informant.31 Aangenomen mag worden

dat in alle zaken informatie is ingewonnen bij de CID, waarbij in sommige zaken

evenwel actiever gewerkt is met informanten dan in andere. Daarnaast heeft in elf

zaken zowel observatie als het aftappen van telecommunicatie plaatsgevonden.

Welke vorm van observatie heeft plaatsgevonden, is niet van alle zaken bekend. In

elk geval is in vijf zaken geobserveerd met gebruikmaking van een videocamera

30 Zoals reeds uitgelegd bij de redenen om infiltratie in te zetten, vloeide in twee van die drie zaken het

onbenut laten van andere methoden voort uit de verwachting dat de inzet ervan vruchteloos zou zijn.

In de derde zaak verkeerde de ovj in de veronderstelling dat op basis van de stand van zaken van het

onderzoek geen gvo geopend zou kunnen worden. Andere opsporingsmethoden waren naar het oordeel

van de ovj gewoonweg niet voorhanden.

31 Door de CTC is om die reden een negatief advies uitgebracht met betrekking tot de inzet van een

infiltrant. Zie hierover paragraaf 4.3.
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(01, 08, 10, 12 en 16). In twee van die zaken is daarnaast een peilbaken gebruikt

(01 en 12).

Het aftappen van telecommunicatie had niet alleen betrekking op het afluisteren en

opnemen van telefoongesprekken (waaronder gesprekken die via gsm-toestellen zijn

gevoerd), maar ook op het onderscheppen van telefaxberichten.

Voorafgaand aan het aftappen van telecommunicatie worden vaak printgegevens

opgevraagd om een overzicht te krijgen van het belpatroon van de verdachte. Zoals

uit schema 1 blijkt, zijn in zeven zaken printgegevens opgevraagd.32 Deze gegevens

geven onder andere een overzicht van de telefoonnummers van inkomende en uit-

gaande gesprekken en de bijbehorende data en tijdstippen. De vordering tot het

overleggen van printgegevens kan betrekking hebben op zowel het verleden (histori-

sche printgegevens) als de toekomst. In het laatste geval hebben de printgegevens

vaak betrekking op dezelfde periode als de telecommunicatietap en dienen ze als

voortdurende controle op de relevantie van de afgetapte telefoonnummers. Zo kan

blijken dat het zinvol is om tevens een ander nummer af te tappen, bijvoorbeeld

omdat de verdachte steeds van telefoonnummer wisselt.33

Slechts in twee zaken zijn voorafgaand aan de beslissing tot infiltratie over te gaan,

getuigen gehoord. In een van die zaken ging het om vermoedelijke drugskoeriers

die in voorlopige hechtenis zaten, maar op wie het onderzoek in kwestie niet was

gericht.

Redenen van ontoereikendheid van de methoden

De redenen waarom andere opsporingsmethoden dan infiltratie in de bestudeerde

zaken ontoereikend bleken te zijn, lopen uiteen. Kort samengevat kan er een aantal

redenen worden genoemd:

- de' professionaliteit' van de de verdachte(n);

- de geslotenheid van het milieu;

- de aard van de delicten;

- de contacten van de verdachte bij de politie.

De professionaliteit van de verdachte(n) zorgt ervoor dat vooral tappen en obser-

veren weinig resultaten opleverden. De verdachten praatten tijdens telefoongesprek-

ken in code of ze wisselden vaak van mobiele telefoon danwel van telefoonnummer.

In één zaak werd van het afluisteren van telefoongesprekken afgezien, omdat de

verdachten steeds gebruikmaakten van een publieke telefoon in een bepaald café.

Niet alleen zou het' uitluisteren' en uitwerken van alle gesprekken een enorme

32 De bronnen die gebruikt zijn voor schema 1, zijn zeer divers. Zo was in sommige zaken een zeer

gedetailleerd methodiekenproces-verbaal voorhanden, terwijl in andere zaken slechts enkele losse

stukken van de ovj beschikbaar waren. Los daarvan moet in het oog worden gehouden dat de infor-

matie die in de verschillende stam- en methodiekenprocessen-verbaal is opgenomen, niet altijd even

gedetailleerd is.

33 Zie bijvoorbeeld Reijne e.a. 1996, p. 25.
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investering vragen, ook zou het een grote inbreuk betekenen op de privacy van

een groot aantal, niet-verdachte derden. In één zaak maakten de verdachten

gebruik van steeds wisselende openbare telefoontoestellen, waarna ze wegreden

om elkaar (in een niet-openbare of voor de politie moeilijk toegankelijke ruimte)

te ontmoeten. Observeren was in enkele zaken niet goed mogelijk, omdat de ver-

dachten'schudrondjes' reden of simpelweg zo hard reden dat het observatieteam

ze kwijtraakte.

Observatie was evenmin goed mogelijk, wanneer de verdachten zich in een gesloten

milieu bevonden of hun vermoedelijke criminele activiteiten in een min of meer

besloten setting lieten plaatsvinden, zoals een café, waarin de aanwezigheid van

politie meteen zou opvallen.

Ook de aard van de delicten kan in de weg staan aan het succesvol gebruik van

andere methoden. Zo werden in een zaak vertrouwelijke justitiestukken in het

criminele milieu gebracht. Onder meer omdat de (toen nog onbekende) verdachte

gebruikmaakte van een tussenpersoon, was het, naar het oordeel van de betrokken

respondenten, moeilijk om met traditionele middelen elke stap daarvan in beeld te

brengen (08).

Ten slotte speelde in drie zaken het vermoeden of de wetenschap dat de verdachte

contacten had bij de politie, een rol in de onbruikbaarheid van andere methoden. In

één zaak was de verdachte zelf een politiefunctionaris; de verdachte in een andere

zaak had een relatie met een politiefunctionaris. Dat betekende in beide gevallen

dat de verdachte vertrouwd was met de traditionele opsporingsmiddelen, die daar-

door niet meer effectief konden worden ingezet. In één zaak zou er sprake zijn

van een 'lek' bij de politie, waardoor de verdachten op de hoogte raakten van de

gebruikte opsporingsmethoden.

4.2.2 Achterliggende factoren

De hierboven genoemde redenen (de ontoereikendheid van de andere opsporings-

methoden, internationale assistentieverzoeken en gelegenheid) zijn belangrijk voor

de beslissing om tot infiltratie over te gaan. Daaraan gaat echter nog een beslissing

vooraf, namelijk om het opsporingsonderzoek voort te zetten, ondanks het feit dat

andere opsporingsmethoden (naar verwachting) onvoldoende resultaten opleveren,

danwel om de gelegenheid die zich voordoet, daadwerkelijk te benutten.34 Met

andere woorden, als blijkt dat de gehanteerde methoden onvoldoende resultaten

opleveren, kunnen er twee dingen gebeuren: het onderzoek wordt beëindigd óf het

34 Indien het gaat om rechtshulpverzoeken, ligt de situatie enigszins anders: aan een dergelijke verzoek

moet in beginsel worden voldaan (zie de artikelen 552k, 5521 en 552m Sv). Het feit dat een rechtshulp-

verzoek met betrekking tot infiltratie wordt gedaan, is dan voldoende reden om daartoe daadwerkelijk

over te gaan.
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onderzoek wordt voortgezet met behulp van'zwaardere' opsporingsmethoden, zoals

infiltratie. Wanneer de gelegenheid tot infiltratie zich voordoet, kan besloten worden

deze gelegenheid voorbij te laten gaan danwel deze aan te grijpen. In deze beslissin-

gen spelen diverse factoren een rol.

In vrijwel alle zaken waarin (de verwachting bestond dat) andere opsporingsmetho-

den ontoereikend waren, speelde het feit dat er aanwijzingen bleven binnenkomen

over de criminele activiteiten van de verdachte(n) een belangrijke rol in de beslis-

sing het onderzoek voort te zetten. Die aanwijzingen waren niet concreet of konden

'niet tactisch worden gemaakt', maar zorgden er wel voor dat de zaak actueel bleef.

Die omstandigheid maakte het moeilijk om de opsporing te staken. Daarnaast

werden in de meeste zaken nog andere factoren genoemd die een rol speelden in

de beslissing het onderzoek met behulp van infiltratie voort te zetten.

In een aantal zaken hing de beslissing een zwaarder opsporingsmiddel zoals infil-

tratie in te zetten samen met de 'persoon van de verdachte'.

In twee zaken was de verdachte al eerder veroordeeld tot een jarenlange gevan-

genisstraf en recidiveerde hij binnen korte tijd, waarbij het vermoeden bestond

dat de aard van zijn criminele activiteiten ernstiger of omvangrijker was dan

voorheen (05 en 06). In een van die zaken was de redenering van de ovj dat de

verdachte een 'forse douw' zou krijgen, indien hij op korte termijn weer voor de

rechter werd gebracht. In twee andere zaken was de (nog onbekende) verdachte

een ambtenaar van politie of justitie die vertrouwelijke informatie het criminele

milieu inbracht. De corrupte ambtenaar moest 'eruit worden getrokken' (02 en

08). In nog een andere zaak ging het om een hoofdverdachte die een aantal

drugspanden bezat, van waaruit overlast werd veroorzaakt. Deze.verdachte

stond de bestrijding van die overlast in de weg en daarom wilden bestuur en

justitie dat hij werd 'aangepakt' (01).

In enkele zaken speelde vooral de aard van het delict een rol in de beslissing het

onderzoek voort te zetten met behulp van een zwaarder opsporingsmiddel.

Het ging dan bijvoorbeeld om strafbare feiten waardoor voor miljoenen guldens

aan schade werd veroorzaakt (12) danwel om vermoedelijk nog te plegen delic-

ten waarbij de vrees bestond dat er (dodelijke) slachtoffers zouden vallen (13

en 19). In één zaak (04) veroorzaakten de activiteiten van de verdachten een

'unheimische sfeer' in het uitgaansleven. Om de rust in het centrum van de

desbetreffende plaats te herstellen, werd besloten tot infiltratie over te gaan.

In enkele zaken speelden externe factoren een rol in de beslissing.

In zaak 15 bijvoorbeeld werd door de ovj aangegeven dat het een 'politieke'

keuze was om in een vrij vroeg stadium van het onderzoek te gaan infiltreren.

Men zat midden in een reorganisatie. De afdeling Zware Criminaliteit was net

opgericht en men wilde snel resultaten boeken om te laten zien dat deze

afdeling succesvol was. Daarom werd gekozen voor een zogenaamde korte

klap. In een andere zaak was het feit dat men met zeer veel moeite een (groot,
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bovenregionaal) opsporingsteam had geformeerd, mede redengevend voor de

voortzetting van het onderzoek met behulp van infiltratie (12). Na een dergelijke

moeizame formatie wilde het team niet'met lege handen' thuiskomen.

In twee zaken speelden efficiency-overwegingen een uitdrukkelijke rol bij de beslis-

sing tot infiltratie over te gaan. De verwachting bestond dat met de toepassing van

andere opsporingsmethoden niet binnen dezelfde termijn dezelfde resultaten

zouden kunnen worden geboekt (14 en 16).

In één zaak vormde het behoud van een informatiepositie een belangrijke factor in

de beslissing gebruik te maken van de gelegenheid een burgerinfiltrant in te zetten.

Het laten doorgroeien van de informant tot infiltrant was vooral belangrijk om zijn

informatiepositie niet in gevaar te brengen (03).

Samenvatting

Vijf zaken zijn gestart naar aanleiding van een internationaal assistentieverzoek.

Uitvoering geven aan 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. 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 deze en 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.

De reden dat werd besloten de opsporing in dergelijke zaken voort te zetten, on-

danks de (verwachte) ontoereikendheid van andere opsorinfsmethoden, is vooral

gelegen in het feit dat er aanwijzingen bleven binnen komen over de criminele

activiteiten van de verdachten.

4.3 Doelen van infiltratie

De reden om tot infiltratie over te gaan en het doel dat daarmee wordt nagestreefd,

hangen veelal nauw met elkaar samen. Dit is anders bij infiltratie die wordt uit-

gevoerd in het kader van een assistentieverzoek uit het buitenland. Vanuit Neder-

lands perspectief is de reden om te gaan infiltreren gelegen in het internationale

assistentieverzoek. Het doel van de infiltratie is dan bijvoorbeeld het verzamelen

van bewijsmateriaal tegen de verdachte.

Het doel dat met de inzet van infiltratie wordt nagestreefd, moet op de CTC-mel-

dingsformulieren worden vermeld. Steeds gaat het erom relevante informatie te

verzamelen. Op de formulieren wordt veelal aangegeven waarop de te vergaren

informatie betrekking moet hebben. Samengevat kunnen vier doelen worden

onderscheiden, die meestal in combinatie met elkaar worden genoemd:
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- inzicht verkrijgen in de strafbare feiten;

- inzicht verkrijgen in een criminele organisatie;

- voorkomen van gevaarzetting;

- verzamelen van bewijsmateriaal tegen de verdachten.

Het verkrijgen van inzicht in de strafbare feiten van verdachten wordt in enkele

zaken nader gespecificeerd. Politie en justitie willen bijvoorbeeld zicht krijgen op

de omvang van de drugshandel, op de herkomst van de verdovende middelen of op

de locatie van een of meer partijen drugs. Het in-beslag-nemen van de verdovende

middelen is dan een volgend doel. In enkele zaken is het doel van de infiltratie

onder andere zicht krijgen op de geldstromen die voortvloeien uit de handel in

verdovende middelen. In twee zaken, waarin een internationaal assistentieverzoek

door de Verenigde Staten is gedaan, wordt het zicht krijgen op witwasmethoden als

nevendoel genoemd.

In veel zaken werd als doel geformuleerd het inzicht verkrijgen in een criminele

organisatie. Soms werden daarbij als specifieke doelen vermeld: identificatie van de

leveranciers, de afnemers en soms de financiers van partijen verdovende middelen.

In die gevallen waren de hoofdverdachten al wel bekend. In slechts enkele zaken

was ten tijde van de aanmelding bij de CTC het doel van de infiltratie: identificatie

van een of meer onbekende verdachten.

In twee zaken was het doel dat men met de infiltratie wilde bereiken, onder andere

het voorkomen van gevaarzetting. Meer in het bijzonder werden het voorkomen van

een ontsnapping met geweld uit een penitentiaire inrichting en het voorkomen

van een ontvoering en mogelijk liquidatie in die zaken als doelen genoemd. In

laatstgenoemde zaak wilde men dit doel bereiken door het'uit de roulatie halen

van de verdachten (...) bijvoorbeeld door ze op te pakken wegens verdenking van

overtreding van de Opiumwet'.

Ten slotte werd in veel zaken als doel van de infiltratie vermeld het verzamelen van

bewijsmateriaal tegen de verdachte(n). Vaak werd daarbij expliciet vermeld met

betrekking tot welke delicten dat bewijsmateriaal vergaard moest worden, bijvoor-

beeld handel in cocaïne. Het uiteindelijke doel, aanhouding en veroordeling van

de verdachte(n) ter zake van die strafbare feiten, wordt slechts in een paar zaken

uitdrukkelijk vermeld. In enkele zaken wordt (daarnaast) het ontnemen van

onrechtmatig verkregen vermogen als doel genoemd. Dergelijke, verder gelegen

doelen zijn veelal identiek aan de doelen die met het opsporingsonderzoek in zijn

geheel worden nagestreefd.

Samenvatting

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 er vier categorieën

doelen te onderscheiden, die meestal in combinatie met elkaar voorkomen:
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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).

4.4 Verschijningsvormen van de aangevraagde infiltratiemethoden

In deze paragraaf wordt bekeken wat de verschijningsvormen zijn van de aanvan-

kelijk aangevraagde35 infiltratiemethoden in de negentien bestudeerde zaken. In

hoofdstuk 2 van dit rapport zijn onderscheiden:

- projectmatige infiltratie;

- pseudo-koop/voorkoop;

- storefront;

- gecontroleerde aflevering en gecontroleerde doorlevering (doorlaten);

- pseudo-dienstverlening;

- pseudo-verkoop.

Niet van alle negentien zaken is op de meldingformulieren vermeld welke vorm van

infiltratie het betrof. Die gevallen zijn achteraf door de onderzoekers gecategori-

seerd. Op sommige meldingsformulieren komen meer vormen van infiltratie voor. In

de bespreking hieronder zijn die afzonderlijk meegeteld, waardoor het totale aantal

aangetroffen vormen van infiltratie de negentien overstijgt. In schema 2 is een

overzicht gegeven van de aangemelde methoden.

In acht aanvragen ging het om projectmatige infiltratie. In twee van die geval-

len ging het blijkens de CTC-meldingsformulieren om projectmatige infiltratie met

pseudo-koop (zaak 06 en 15). Het derde geval betrof een informant met vermoede-

lijk36 criminele antecedenten die tot infiltrant zou moeten worden' gepromoveerd',

aangezien hij door de hoofdverdachte was gevraagd te helpen bij de smokkel van

een partij drugs (zaak 03). In een ander geval ging het volgens de CTC-dossiers om

35 Zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd, dienen infiltratie-acties van tevoren ter toetsing te worden aangemeld

bij een speciaal daartoe in het leven geroepen instituut, de CTC. De CTC beoordeelt de zaak en advi-

seert vervolgens het college van pg's over de te nemen beslissing over de zaak.

36 De diverse bronnen zijn hierover niet geheel duidelijk. Op het CTC-meldingsformulier wordt gesproken

van een criminele burgerinfiltrant, maar niet helemaal duidelijk wordt, wie dat is. De CID-ovj zegt in

het interview dat er sprake is van een niet-criminele burgerinfiltrant. De minister van Justitie spreekt

in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1998-1999a, nr. 25) in dit verband van de inzet

van een criminele burgerinfiltrant in België. De CID-ovj heeft tijdens het interview verklaard dat hij er

niet achter gekomen is wie de informant/infiltrant in België was. Dit alles speelt in een opsporings-

onderzoek dat in een zeer pril stadium is blijven steken en wat de infiltratie betreft niet verder is ge-

komen dan het maken van plannen, op een moment waarop het alleen duidelijk was dat de betrokken

criminelen de bedoeling hadden om drugs in te voeren.
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Schema 2: Bij de CTC aangemelde methoden, per zaak
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zaak pseudo- voor- gecontroleerd door store- project- onbekend / nader

koop koop afleveren latent front matig te bepalen2

01 x (na leggen

contact)

02 1 x

03 x

04 l x 2 x

05 x (1 partij)

06 1 x x

08 x

09 x

10 1 x

11

12 1x

13

14 1 x

15 1 x

16 1 x

17

18

19

x

1x

x

meer x

1 x x

X

meer x x (evt.) x na contact:

bewijsaankoop

x

onbekend

1 Het ging in beide zaken om het doorlaten van geld.

2 Met onbekend wordt bedoeld dat de verschijningsvorm niet op CTC-meldingsformulier was ingevuld. Met

nader te bepalen wordt bedoeld dat de tactiek en de bijbehorende verschijningsvorm op het moment van

aanmelding bij de CTC nog onbekend was en pas na het leggen van contact zou worden bepaald.

het doorlaten van geld en het eventueel opzetten van een storefront. Op het CTC-

meldingsformulier werd dit aangeduid als projectmatige infiltratie (zaak 07). In

één geval zou een infiltrant zich voordoen als iemand tegen wie een opsporings-

onderzoek liep en zouden over dat opsporingsonderzoek gefingeerde stukken naar

een arrondissementsparket worden gefaxt; de bedoeling was om zodoende een

corrupte justitiefunctionaris te ontmaskeren die vertrouwelijke justitiële stukken

in het criminele milieu bracht. Ook deze vorm van infiltratie werd op het CTC-

meldingsformulier aangeduid als projectmatige infiltratie (zaak 08). In weer een

ander geval zouden buitenlandse infiltranten zich voordoen als illegalen die vanuit
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Europa, via Schiphol, naar het buitenland zouden moeten worden gebracht. De

bedoeling was aldus bewijsmateriaal te verzamelen tegen mensensmokkelaars (zaak

09). In nog een ander geval zou het infiltreren uit niets anders bestaan dan het

binnendringen in een organisatie. Wanneer eenmaal contact zou zijn gelegd, zou dat

verder moeten worden geïntensiveerd en uitgebreid. Op het CTC-meldingsformulier

werd vermeld dat het om 'gewone' politie-infiltratie ging. In de laatste zaak ging het

om een aantal vooraankopen, mogelijk een bewijsaankoop en de oprichting van een

storefront (zaak 17).

In acht onderzoeken zou het blijkens het meldingsformulier bij de CTC gaan om een

pseudo-koop met de bedoeling om bewijsmateriaal te verzamelen. In zes gevallen

betrof het drugs (zaken 04, 06, 10, 14, 15 en 16), in één geval betrof het een pseudo-

koop door een criminele burgerinfiltrant van een (verduisterd) formulier met

vertrouwelijke politie-informatie (zaak 02) en in één geval gestolen voorwerpen

(zaak 12).

Afgezien van de twee zaken waarin de pseudo-koop deel uitmaakte van een project-

matige infiltratie, werd op geen enkel CTC-meldingsformulier met zoveel woorden

ingegaan op de vraag waarom er in de desbetreffende zaak sprake was van infiltratie

en niet van een eenmalige actie die slechts voor registratie door de CTC in aanmer-

king komt. Wel heeft de CTC in één zaak geoordeeld dat het inderdaad ging om een

pseudo-koop die slechts ter registratie behoefde te worden gemeld. In die zaak zou

moeten worden binnengedrongen in het criminele milieu en zou na twee voorkopen

van een kleine hoeveelheid verdovende middelen een bewijsaankoop van een

grotere hoeveelheid moeten volgen (zaak 04).

Er waren overigens nog twee aanvragen waarbij volgens het infiltratiescenario

politie-infiltranten het criminele milieu zouden binnendringen om vervolgens één

of meer vooraankopen te doen, gevolgd door een grotere bewijsaankoop. Deze twee

aanvragen heeft de CTC wel behandeld als infiltratiezaken die voor toetsing in

aanmerking komen (zaken 14 en 15).

Bij andere zaken die in een pseudo-koop zouden moeten eindigen, was het scenario

relatief ingewikkeld. In één geval was het de bedoeling om via een vriend van de

hoofdverdachte contact te leggen, maar toen deze ruzie bleek te hebben met de

hoofdverdachte, werd getracht via de zakelijke activiteiten van een familielid van de

hoofdverdachte tot hem door te dringen (zaak 06).

In een ander geval zouden infiltranten eerst gebruikershoeveelheden verdovende

middelen van een van de hoofdverdachte kopen en later grote hoeveelheden geld ter

omwisseling aanbieden. Gehoopt werd dat daarop de verdachte met een crimineel

aanbod zou komen (zaak 10). In weer een ander geval was het onduidelijk op welke

wijze de verdachten partijen verdovende middelen zouden willen invoeren. Eerst

zou een vergadering met de verdachten worden belegd, waarin de infiltranten een

partij verdovende middelen zouden bestellen. Daarna waren verschillende scenario's
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mogelijk, waarbij de infiltranten hetzij behulpzaam zouden zijn bij de invoer van

de verdovende middelen, hetzij de gehele invoer voor hun rekening zouden nemen

(zaak 16).
Ten slotte ging het in één geval om een pseudo-koop met een burger met criminele

antecedenten. Deze was benaderd door een corrupte CID-ambtenaar, die hem ver-

trouwelijke informatie aanbod. De burger werkte mee aan een pseudo-koop van die

informatie (zaak 02). Dit soort van zaken diende tot juni 1996 steeds aan de CTC ter

toetsing te worden voorgelegd. Nadien is het gebruik van criminele burgerinfiltran-

ten de facto (niet dejure)37 verboden.

Storefronts worden slechts in twee aanvragen als mogelijke vorm van infiltratie

geopperd. Hierboven werd reeds gewezen op één melding waarin eventueel in een

later stadium een storefront zou kunnen worden opgericht, in combinatie met het

doorlaten van geld (zaak 07). In de tweede melding ging het om een pseudo-koop

van verdovende middelen waarbij het, afhankelijk van het scenario waarvoor de

verdachten kozen, nodig kon zijn een storefront op te richten (zaak 16).

In drie aanvragen werd gesproken van een gecontroleerde aflevering. In elk van de

desbetreffende onderzoeken ging het om drugs.

In één geval was het aanvankelijk de bedoeling een partij drugs te'vegen', nadat een

criminele burgerinfiltrant ten behoeve van de hoofdverdachte was opgetreden als

koerier van geld en ladingspapieren. Pas in tweede instantie werd de CTC verzocht

om toestemming om de partij gecontroleerd af te leveren, wat de CTC overigens

weigerde (zaak 05).

In een ander geval kwam het voor dat een criminele organisatie in een auto vermoe-

delijk verdovende middelen zou verbergen. Deze auto zou door een buitenlandse

niet-criminele burgerinfiltrant naar het buitenland worden gebracht. Bij aankomst

in dat land zouden de verdovende middelen in beslag worden genomen en de

verdachten aangehouden. Het plan is later bijgesteld, in die zin dat de auto door een

Nederlandse politie-infiltrant naar het buitenland zou worden gereden, danwel dat

direct na het laden tot inbeslagneming van de verdovende middelen en aanhouding

zou worden overgegaan (zaak 11).

Ten slotte was er in één geval sprake van een infiltratie die vooralsnog alleen

bestond uit het binnendringen in het criminele milieu. Blijkens de melding bij de

CTC zou na het leggen van contacten eventueel kunnen worden overgegaan tot een

gecontroleerde aflevering. De CTC gaf toestemming, maar wel onder de voorwaarde

37 In die tijd sprak de'1lweede Kamer zich uit tegen de inzet van criminele burgerinfiltranten. Het kabinet

was evenwel van oordeel dat in zeer uitzonderlijke gevallen en onder stringente voorwaarden onthef-

fing van dit verbod kon worden verleend (Kamerstukken 11, 1995-1996; zie ook paragraaf 3.l). Het

geldende recht verzet zich echter niet tegen de inzet van criminele burgerinfiltranten.
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dat na het leggen van contact zou moeten worden toegewerkt naar bewijsaankopen

(zaak 17).

Van doorlaten of gecontroleerd doorleveren is in twee aanvragen sprake. In beide

gevallen betrof het onderzoek een witwastraject en zouden waarschijnlijk crimineel

verworven gelden worden doorgelaten naar Latijns-Amerika. Het eerste is hierboven

al genoemd bij projectmatige infiltratie en bij storefront (zaak 07). In het andere

geval vroeg de ovj zich af of er wel sprake was van infiltratie. Zijns inziens ging het

om korte, eenmalige acties waarbij een Nederlandse politie-infiltrant van Zuid-

Amerikaanse misdaadondernemers geld in ontvangst zou nemen en dit via een

buitenlandse politie-infiltrant op een door de buitenlandse overheid beheerde

bankrekening zou storten (zaak 18). In termen van de Wet BOB is in dit geval wel

degelijk sprake van infiltratie indien en voorzover de verschillende acties met elkaar

in verband staan.

Pseudo-verkoop is niet aangetroffen in de negentien bestudeerde zaken. Evenmin

komt pseudo-dienstverlening voor als aanduiding van infiltratie. Voor zover bekend,

werd deze term in 1996 nog niet gebruikt. Naar huidige maatstaven gemeten, zou

bijvoorbeeld het verlenen van hand- en spandiensten bij de invoer van verdovende

middelen zoals dit in zaak 03 wordt aangetroffen, tot de pseudo-dienstverlening

kunnen worden gerekend.

Tot slot bleek in drie aanvragen geen duidelijk scenario voor de infiltratie te zijn,

opgenomen. Volgens de meldingsformulieren zouden de scenario's worden bepaald

nadat het contact was gelegd (zaak 01), of het scenario bleef helemaal in het on-

gewisse (zaak 19). Volgens een andere melding was het meest nabijgelegen doel van

de infiltratie het verrichten van een aantal voorkopen. Welke actie daarop zou moe-

ten volgen, zou later bekeken worden. De aanvragers overwogen een gecontroleerde

aflevering. De CTC gaf toestemming voor de infiltratie onder de voorwaarde dat zou

worden toegewerkt naar bewijsaankopen (een vorm van pseudo-koop; zie ook

hierboven bij gecontroleerde aflevering) (zaak 17):

Samenvatting

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. 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.
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4.5 Verwachte afbreukrisico's
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Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, wordt in de literatuur met betrekking tot infil-

tratie met regelmaat gesproken over de gevaren die aan deze opsporingsmethode

kleven. Op de CTC-meldingsformulieren moet worden aangegeven welke afbreuk-

risico's aanwezig zullen zijn bij de inzet van de voorgenomen infiltratie. Er worden

vier hoofdcategorieën onderscheiden:

- operationeel afbreukrisico (stuurbaarheid van de infiltrant in de zaak);

- fysieke afbreukrisico (veiligheid van de infiltrant);

- strafvorderlijk afbreukrisico (kans op 'stukgaan' van de strafzaak) en

- politiek afbreukrisico (politieke verantwoordelijkheid van de minister).

Omdat niet alle meldingsformulieren uitsluitsel gaven over de verwachte risico's, is

dit onderwerp ook tijdens de interviews aan de orde gesteld.

Van operationele afbreukrisico's was voornamelijk sprake in de gevallen waarin een

burgerinfiltrant zou worden ingezet. In zaak 02 werd echter aangegeven dat de cri-

minele burgerinfiltrant door een goede coaching goed te sturen zou zijn. Bovendien

zou hij tijdens zijn optreden steeds onder observatie worden gehouden.

Fysieke afbreukrisico's waren aanwezig in de zaken waarin de verdachten een ge-

welddadige reputatie hadden. Dit was in vier van de negentien zaken het geval. In

één zaak was bekend dat de verdachten in het bezit waren van wapens, maar er was

niet gebleken dat deze ooit tegen iemand waren gebruikt. Aldus bestond er, volgens

de respondenten, geen indicatie dat de veiligheid van de infiltrant in het geding zou

komen. In twee zaken werd op de CTC-meldingsformulieren aangegeven dat er een

'normaal veiligheidsrisico' bestond. Op enkele formulieren werd aangegeven dat de

normale danwel verhoogde risico's zouden worden beperkt door het nemen van

maatregelen, zoals observatie.

Strafvorderlijke afbreukrisicó's waren niet of slechts in geringe mate aanwezig. Op

een enkel formulier werd aangegeven dat het hele infiltratietraject aan de rechter

zou worden voorgelegd en dat er geen problemen werden verwacht. Een respondent

in een andere zaak verklaarde in dit verband dat de primaire verantwoordelijkheid

bij de ovj lag. Deze overlegde iedere twee weken met het PIT. Hij wist dus precies

wat er gebeurde en nam ook de beslissingen. Op deze manier werden eventuele

strafvorderlijke risico's zo veel mogelijk beperkt. Ook in andere zaken vond dergelijk

overleg plaats.38

Gevraagd naar de politieke afbreukrisico's wezen twee respondenten op de 'gevoelig-

heid' van de opsporingsmethode infiltratie in het algemeen die als gevolg van de

parlementaire enquête is ontstaan. Bijzondere politieke risico's waren volgens hen

38 Zie hierover ook paragraaf 4.7.3.
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echter niet aanwezig. Ook in de andere zaken zou van politieke afbreukrisico's geen

sprake zijn.39

Uit de interviews en de opmerkingen op de CTC-meldingsformulieren blijkt dat,

zodra wordt verwacht dat de toepassing van infiltratie bijzondere risico's met zich

meebrengt, er in de meeste gevallen strategieën worden gevolgd waardoor deze

risico's zo veel mogelijk worden gereduceerd.

Samenvatting

Blijkens de interviews en de CTC-meldingsformulieren was - vóór de feitelijke inzet

van infiltratie - in de negentien zaken in beperkte mate sprake van afbreukrisico's.

In de meeste gevallen werd geprobeerd die risico's zo veel mogelijk te reduceren.

4.6 Toepassing van infiltratie in de praktijk

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens bekeken of de geplande infiltratie daad-

werkelijk plaatsgevonden heeft, of deze conform het plan is uitgevoerd, en wat de

redenen zijn van het al dan niet op die manier uitvoeren van de infiltratie. Verder

komt aan de orde hoe de infiltratie-acties er in de praktijk uitgezien hebben.

4.6.1 Daadwerkelijke inzet

Lang niet alle aangevraagde infiltraties worden in de praktijk daadwerkelijk uit-

gevoerd. 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 (zie schema 3).

Geen inzet

De redenen voor het achterwege blijven van de geplande infiltratie-actie is in deze

zeven zaken verschillend. In vier zaken verleende de CTC geen toestemming.

In één zaak vond de CTC de plannen te onduidelijk en eiste dat de aanvragers

een duidelijk scenario zouden indienen (19). Deze zaak is daarna niet meer aan

de CTC voorgelegd, omdat in samenhang met het GRIP 40.inmiddels al andere

maatregelen getroffen waren die de infiltratie in de ogen van de aanvragers

39 In een van de zaken gaf de CTC echter een negatief advies (bij de tweede toetsing), omdat er onder

meer onaanvaardbare politieke risico's aan de voorgestelde inzet van een criminele burgerinfiltrant

waren verbonden. Het college van pg's volgde het advies van de CTC en onthield zijn toestemming. Zie

hierover ook paragraaf 4.5.1.

40 GRIP staat voor: Gedetineerden Recherche Informatie Punt.
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Schema 3: Inzet van infiltratie

zaaknummer geen inzet verloop deels

volgens plan

verloop volledig

volgens plan

01 x

02 x

03 x

04 x

05 x

06 x

07 x

08 x

09 x

10 x

11 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

17 x

18 x

19 x

overbodig maakte. Ook in zaak 07 beoordeelde de CTC de beschikbare informatie

als onvoldoende om tot een weloverwogen oordeel te komen. Volgens de betrok-

ken ovj wenste de CTC vrij gedetailleerde informatie. Wellicht is er vervolgens

een zekere `kopschuwheid' ontstaan bij de Amerikaanse Drug Enforcement

Administration (DEA), die deze zaak geïnitieerd had in het kader van een inter-

nationaal assistentieverzoek. Hoe dan ook, van de DEA werd nadien over deze

zaak niets meer vernomen. In een ander geval (14) gaf de CTC geen toestem-

ming, omdat zij betwijfelde of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiari-

teit41 werd voldaan. De CTC was van mening dat de in die zaak beschikbare,

gedetailleerde CID-informatie en de resultaten van een - verwant - onderzoek

41 Zie elders in dit rapport voor een uitleg van deze begrippen.
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van een van de kernteams voldoende aanknopingspunten boden om een gvo te

openen. Infiltratie achtte zij derhalve niet nodig. In zaak 05 ten slotte ging de

CTC aanvankelijk onder voorwaarden akkoord met de inzet van een criminele

burgerinfiltrant, maar bij tweede toetsing niet. Het negatieve advies van de

CTC was onder andere gebaseerd op de verwachting dat de uitvoering van het

gewijzigde scenario onaanvaardbare fysieke en politieke afbreukrisico's met zich

mee zou brengen. Bovendien was de commissie van oordeel dat het voorliggen-

de scenario niet voldeed aan de eisen van proportionaliteit. Het advies van de

CTC werd door het college van pg's overgenomen, waarna van de inzet van de

burgerinfiltrant werd afgezien.

In de overige drie zaken zijn het andere, uiteenlopende redenen waarom de

aanvankelijk geplande infiltratie nooit van start gegaan is.

In zaak 03 werd de hoofdverdachte ernstig ziek, waarna het opsporingsonder-

zoek is stopgezet. In zaak 15 zorgde het gegeven dat de hoofdverdachte zijn

koffiehuis verkocht en van de aardbodem leek te zijn verdwenen, voor een

zodanige onduidelijkheid aan de kant van de opspoorders dat werd besloten

niet over te gaan tot infiltratie. Dit gebeurde ondanks het feit dat blijkens CID-

informatie de drugshandel waar het aanvankelijk om begonnen.was, gewoon

werd voortgezet in hetzelfde café. Hier speelde ook mee dat er gerekend was op

een kortdurend opsporingsonderzoek en dat duurde nu al veel langer duurde

dan verwacht. De laatste zaak waarin het helemaal nooit tot infiltratie gekomen

is, betreft een mensensmokkelaffaire die in het kader van een internationaal

assistentieverzoek zou plaatsvinden. Twee politie-infiltranten zouden zich

vanuit Nederland naar een ander land laten smokkelen. De verzoekende staat

liet uiteindelijk niets meer van zich horen. Bij navraag bleek dat het land er niet

in geslaagd was om geschikte - dat wil in dit verband zeggen: Pakistaanse -

undercovers te vinden.

Overigens blijken drie van de zaken waarin de infiltratie nooit is ingezet, internatio-

nale assistentieverzoeken te betreffen.

Verloop gedeeltelijk of volledig volgens plan

Zoals uit schema 3 blijkt, zijn twaalf zaken gedeeltelijk of volledig volgens plan

verlopen. In één zaak is in het geheel geen contact gelegd door de infiltrant (08).

In vijf zaken heeft de infiltrant contact gelegd met een persoon, uit de kring van

de (hoofd)verdachte(n). Het ging dan bijvoorbeeld om een vertrouweling van de

verdachte, 'zijn rechterhand', een familielid of om iemand met wie hij criminele

contacten had. In zes zaken werd (daarnaast) door de infiltrant contact gelegd met

de hoofdverdachte(n).

Zoals in paragraaf 4.4 is uiteengezet, zou in bijna alle zaken worden geïnfiltreerd

volgens een tevoren vastgesteld plan. Van de twaalf zaken waarin in ieder geval een

begin van infiltratie heeft plaatsgevonden, is in schema 4 aangegeven welke hande-
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Schema 4: Wijze van) uitvoering in relatie tot het plan van infiltratie

zaak pseudo- voor- gecontr. door- store- project- onbekend 2 uitvoering

koop koop afleveren laten' front matig

01 x (na contact met derde3

contact)

02 1x contact met verdachte 4

pseudo-koop

04 lx 2x contact met verdachte;

2 voorkopen geen pseudo-

koop

06 lx x contact met derde; geen

pseudo-koop

08' x in geheel geen contact

10 lx contact met derde; geen

pseudo-koop
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11 x contact met verdachte; geen

gecontroleerde aflevering

12 lx lx contact met derde; voorkoop

en voorbereiding pseudo-koop

met deze derde

13 x contact met derde

16 lx x contact met verdachte voor-

bereiding van bewijsaankoop

17 meer xx (evt.) x na contact: contact met verdachte; geen

bewijs- voorkopen geen bewijs-

aankoop aankoop

18 x contact met derde; aantal

money-pickups

1 Doorlaten van geld.

2 Onbekend (de verschijningsvorm was niet op het CTC-meldingsformulier ingevuld) of nader te bepalen (de

tactiek en de bijbehorende verschijningsvorm waren op het moment van aanmelding bij de CTC nog onbekend

en zouden pas na het leggen van contact worden bepaald).

3 Contact met derde wil zeggen dat er contact is gelegd met een persoon uit de kring van de hoofdverdachte(n).

4 Contact met verdachte wil zeggen dat er contact is gelegd met een of meer hoofdverdachten op wie de

infiltratie was gericht.

lingen door de infiltrant(en) in relatie tot het scenario zijn verricht. In zeven zaken

is in het geheel geen uitvoering aan het plan van infiltratie gegeven.

In zaak 08 is het de infiltrant(en) niet gelukt om contact te leggen met de verdachte

of iemand uit diens omgeving. In vijf zaken is door de infiltranten contact gelegd

met een persoon uit de kring van de verdachte(n) (in schema 4 aangeduid als 'con-

tact met derde') of met de hoofdverdachte(n) zelf (in het schema aangeduid als
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'contact'), zonder dat daarna handelingen zijn verricht die een bijdrage leverden aan

de uitvoering van het plan (01, 06, 10, 13 en 17). Met andere woorden, in die zaken

is wel een 'sociaal' contact gelegd, maar dat is niet uitgebouwd tot een crimineel

contact.

Een van die zaken, zaak 17, verdient nadere toelichting. In deze zaak lukte het om

een eenmalig, kortstondig sociaal contact te leggen met de hoofdverdachte, maar

dit kreeg geen vervolg. Daardoor zijn geen voorkopen totstandgekomen, zoals de

bedoeling was. Wel hebben in die zaak enkele gecontroleerde afleveringen van

partijen harddrugs plaatsgevonden, echter in een andere variant dan waarvan

sprake was in de CTC-stukken. In die stukken werd de infiltratievorm voorgesteld;

in de toegepaste variant heeft de politie zich beperkt tot observatiewerkzaam-

heden.42

In één zaak (11) bestond er contact tussen de buitenlandse burgerinfiltrant en de

verdachten en is tevens gedeeltelijk uitvoering gegeven aan het gemaakte plan. Ech-

ter, de door de infiltrant te besturen auto werd niet beladen met contrabande, zoals

door de verdachten was aangekondigd, maar verdween leeg en bestuurd door een

lid van de betrokken criminele organisatie over de grens. De auto, hoewel beplakt

met een peilbaken, raakte uit het zicht van het observatieteam.

In vier zaken is het plan grotendeels uitgevoerd (04, 12, 16 en 18). In enkele van die

zaken zijn voorkopen gepleegd of zijn afspraken met de verdachten of een derde

gemaakt om te komen tot een pseudo- of bewijsaankoop. In zaak 04 kreeg het PIT

het idee dat het de greep op de situatie aan het verliezen was. De plaats en tijd waar-

op een drugslevering aan de infiltrant zou plaatsvinden, werden door de verdachten

kort van tevoren een paar maal gewijzigd. Het PIT vreesde een rip deal en heeft de

operatie toen afgeblazen. In zaak 16 was een op het eerste gezicht geslaagde infiltra-

tie uitgevoerd, maar op een bijeenkomst op Curacao, waar de infiltranten, de ver-

dachten en de 'grote bazen achter de schermen' elkaar zouden ontmoeten, kwam

behalve de infiltranten niemand opdagen. In een zaak rondom een assistentie-

verzoek uit de Verenigde Staten (zaak 18), was de Nederlandse overheid door het

verrichten van money pick-ups feitelijk bezig om drugsgelden door te laten. Vanwege

het verschil in opvatting tussen de Nederlandse en de Amerikaanse autoriteiten over

de aard, de omvang en het doel van het onderzoek en in het bijzonder over de

mogelijkheden tot de inbeslagneming van het doorgelaten geld, is het Nederlandse

deel van het onderzoek beëindigd.

In zaak 02 is de infiltratie volledig conform de plannen uitgevoerd. In deze zaak

bood een corrupte politie-ambtenaar vertrouwelijke informatie te koop aan in het

criminele milieu. De bedoeling was tot een pseudo-koop van deze informatie te

komen, en dat is ook gebeurd.

42 Dit is dus geen vorm van infiltratie. Zie hierover paragraaf 2.6.
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Schema 5: Duur van de ingezette infiltraties in maanden*
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zaaknummer aantal maanden

01 11

02 0,75

04 2

06 7

08 1

10 7

11 1,5

12 4

13 2

16 3

17 6

18 5

De zeven zaken waarin de infiltratie niet heeft plaatsgevonden, zijn niet in het schema opgenomen.

Aantal infiltranten

In het merendeel van de zaken is meer dan één infiltrant ingezet. De gelijktijdige

of opeenvolgende inzet van meer infiltranten diende verschillende doelen. Soms

traden in een zaak meer infiltranten gelijktijdig op ter ondersteuning van de cover

van de 'hoofdinfiltrant'. Zo is het voorgekomen dat in een zaak vijf of zes infiltranten

- in wisselende samenstellingen - werden ingezet.

In één geval was er door de infiltrant contact gelegd met een persoon uit de kring

van de verdachten en er werd na verloop van enige tijd een tweede infiltrant geïn-

troduceerd, die volgens de cover een 'hogere' status had dan de eerste. De bedoeling

was dat de tweede infiltrant in contact zou komen met de verdachte, die op hetzelf-

de niveau opereerde als hij (zie bijlage 5, zaak 16,). In enkele zaken is deze tweede

infiltrant nooit ingezet, zoals de bedoeling was, omdat de infiltratie voor die tijd

werd beëindigd.

In één zaak werden twee infiltranten achtereenvolgens en los van elkaar ingezet. De

eerste infiltrant werd na enige tijd vervangen door een andere, omdat hij te beperkt

inzetbaar was en het bovendien niet klikte met de persoon die hem in contact zou

moeten brengen met de hoofdverdachte.

Duur van de infiltratie

De duur van de periode waarin geïnfiltreerd is, loopt uiteen van drie weken tot krap

een jaar (zie schema 5).
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Schema 6: Gebruikte opsporingsmethoden parallel aan de infiltratie
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observatie1 taps 2 prints3 getuigen4 overig5

01 x x x

02 x X x

04 x x x x

06 x x

08 x x x x

10 x x

11 x

12 x x x

13 x x x x

16 x x x x

17 x X x

18 x x

1

2

3

4

5

Hier wordt zowel statische als dynamische observatie bedoeld.

Het gaat hier om het aftappen van telecommunicatieverkeer in de zin van artikel 125g Sv.

Met prints worden bedoeld de op grond van artikel 125f Sv gevorderde inlichtingen betreffende het

telecommunicatieverkeer.

Met getuigen wordt bedoeld het verhoren van getuigen.

Hieronder vallen uiteenlopende methoden, te weten werken met informanten, financieel onderzoek,

inbeslagneming en huiszoeking, alsmede een inkijkoperatie en diverse gecontroleerde afleveringen.

4.6.2 Opsporingsmethoden parallel aan infiltratie

De informatie die uit de inzet van een opsporingsmethode voortvloeit, kan worden

gebruikt ten behoeve van de inzet van een andere methode. Bijvoorbeeld, de infor-

matie die uit een telefoontap komt, kan worden gebruikt in de aansturing van een

observatieteam. Zo is het evengoed denkbaar dat het verloop van een infiltratie-

traject wordt beïnvloed door de informatie die met behulp van andere methoden

is verkregen. Welke andere opsporingsmethoden parallel aan de infiltratie zijn

toegepast, is in schema 6 per zaak aangegeven.

In alle zaken heeft, lopende het infiltratietraject, een observatieteam `gereden'. Voor

zover bekend, heeft in zes zaken videoregistratie plaatsgevonden (01, 06, 08, 10, 12

en 17). In vijf zaken is (daarnaast) gebruikgemaakt van een peilbaken (01, 02, 11,

12 en 17). In twee zaken (02 en 16) zijn met behulp van een technisch hulpmiddel

gesprekken afgeluisterd met medeweten of toestemming van een van de gespreks-

deelnemers, in casu de infiltranten (dit is een vorm van direct afluisteren en wordt

ook wel meeluisteren genoemd). Van deze gesprekken tussen de verdachten en de

infiltranten zijn audio- of video-opnamen gemaakt. In beide zaken was het mee-

luisteren een veiligheidsmaatregel, die werd toegepast ten behoeve van de infiltran-
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ten. Daarnaast speelde uitdrukkelijk een controle-aspect mee: het optreden van de

infiltranten kon zodoende op de voet worden gevolgd door hun begeleiders. Dit

aspect was bijzonder van belang in zaak 02, waarin een criminele burgerinfiltrant

was ingezet die, in het bezit van een groot geldbedrag, een ontmoeting had met de

verdachte. In geen van beide zaken werd, volgens de respondenten, met de inzet

van het middel bewijsgaring beoogd.43

Het is opvallend dat in drie zaken geen taps hebben gelopen naast de infiltratie.

In twee van die zaken ging het om een infiltratietraject dat in het kader van een

internationaal rechtshulpverzoek uit respectievelijk Canada en de Verenigde Staten

plaatsvond. Van de Verenigde Staten is bekend dat daar relatief aanzienlijk minder

wordt getapt dan in Nederland.44 De weigering van de Amerikanen werd door een

van de respondenten genoemd als de reden voor het feit dat in die zaak niet is

getapt. Waarom in de 'Canadese zaak' geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid

tot aftappen van telecommunicatieverkeer, is onbekend. In de derde zaak (06)

werden door de respondenten uiteenlopende redenen genoemd voor de beslissing

om niet te tappen. Een van hen gaf als reden op dat een gvo altijd zo laat mogelijk

geopend moet worden. Een rechter-commissaris dient namelijk volledig te worden

ingelicht en kan dan beslissingen nemen die de plannen van de ovj doorkruisen.

Volgens een andere respondent werd de beslissing om niet te tappen ingegeven door

het sinds de Enquête Opsporingsmethoden bestaande verbod op 'doorlatingen'.45

Indien politie en justitie lopende het infiltratietraject via de tap op de hoogte raken

van het bestaan en de locatie van een partij verdovende middelen, moeten zij in

beginsel ingrijpen, ook al is de infiltratie gericht op de inbeslagneming van andere,

grotere partijen en is het moment van ingrijpen veel later gepland.46 Door het

vroegtijdig in-beslag-nemen van relatief kleine partijen bestaat het gevaar dat de

verdachten op de hoogte raken van het feit dat er een opsporingsonderzoek tegen

hen loopt en loopt de infiltrant daardoor de kans zijn cover te verliezen. In deze

43 Zie bijlage 5 voor het rechterlijk oordeel over het meeluisteren in zaak 16.

44 Zie hierover Van Koppen (1995), die drie redenen geeft voor het grote verschil in het aantal taps tussen

Nederland en de Verenigde Staten. Ten eerste schijnen Amerikaanse rechters kritischer te kijken naar de

aanvraag tot machtiging dan Nederlandse rechters. Ten tweede moeten de taps in de Verenigde Staten

- in tegenstelling tot in Nederland - live worden uitgeluisterd. Ten derde moet achteraf uitgebreid

verslag worden uitgebracht aan het Administrative Office of the US Courts. Deze voorschriften vergen
een grote inzet van personeel.

45 Bij doorlatingen worden partijen illegale goederen bewust niet in beslag genomen. De consequentie

van dit verbod is dat een partij verdovende middelen in beginsel in beslag genomen moet worden,

zodra politie en justitie van het bestaan en van de locatie ervan op de hoogte raken en inbeslagneming
redelijkerwijs mogelijk is.

46 Zie over soortgelijke problematiek: Hof Amsterdam, 21 december 1998, Nieuwsbrief Strafrecht, 1999,

afl. 1, nr. 010, pp. 11-12.
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zaak werd dit als een reden genoemd voor het feit dat er niet is getapt: 'Als je taps

laat lopen, hoor je dingen die je niet wilt weten.'47

In één zaak zijn tijdens het infiltratietraject getuigen gehoord. De verhoren vonden

in het buitenland plaats en hadden betrekking op andere strafbare feiten dan

waarop de infiltratie was gericht.

In negen zaken zijn een of meer andere opsporingsmethoden toegepast. Daarbij

ging het om: werken met informanten (01, 03, 05 en 08), financieel onderzoek (06,

08 en 12), inbeslagneming van gestolen goederen (12) en huiszoeking (04). In drie

zaken zijn naast het infiltratietraject andere bijzondere opsporingsmethoden toe-

gepast. In één zaak is een inkijkoperatie verricht, dat wil zeggen dat een afgesloten

ruimte heimelijk is betreden met het doel de situatie te bekijken om later eventueel

wettelijke dwangmiddelen toe te passen. In casu bleek de betreden wietkwekerij

reeds ontmanteld te zijn (01). In twee zaken hebben één of meer gecontroleerde

afleveringen plaatsgevonden (in de zin van het verrichten van observatiewerkzaam-

heden), waarbij een aantal kilo harddrugs in beslag is genomen (08 en 17).

De invloed van andere opsporingsmethoden op infiltratie

In de negentien bestudeerde zaken vond steeds parallelle toepassing plaats van

infiltratie en andere opsporingsmethoden. Als door de infiltrant contact is gelegd

met de verdachte(n) of met iemand uit de kring van de verdachte(n), heeft de

gelijktijdige toepassing van infiltratie en andere methoden allerlei voordelen. Meer

dan andere opsporingsmethoden en -middelen lijkt de telecommunicatietap van

belang te zijn voor de infiltratie.48

De telecommunicatietap biedt mogelijkheden tot sturing en controle van de infil-

tratie. De infiltratie kan worden gevoed met informatie die door middel van de tap

wordt verworven. Met die informatie kan de infiltrant worden aangestuurd. De

mogelijkheden tot controle die het afluisteren van telecommunicatie met zich

meebrengt, zijn divers. Ten eerste kan via de tap de informatie die de verdachten

aan de infiltranten geven, worden geverifieerd. Ten tweede kan via de tap de'status'

die de infiltrant in de kring van de verdachten heeft, in de gaten worden gehouden

en kan het gevaar dat de infiltrant eventueel loopt, tijdig worden onderkend. In die

zin fungeert de tap als een veiligheidsmaatregel ten behoeve van de infiltrant. Ten

slotte kan via de tap het optreden van de infiltrant door zijn meerderen worden

gecontroleerd. Immers, ook de telefoongesprekken die de verdachten met de infil-

trant voeren, worden afgetapt. Daardoor ontstaat tevens de mogelijkheid tot rechter-

47 In een zaak waarin wel werd getapt parallel aan de infiltratie, liep de politie inderdaad tegen dit

probleem aan. Terwijl de infiltratie gericht was op een grote partij harddrugs, werd de politie als gevolg

van de informatie die over de tap binnenkwam, min of meer gedwongen vijftig gram drugs 'van de weg

te halen' (zaak 16). Dit had evenwel geen weerslag op het infiltratietraject.

48 In zaken waarin niet gelijktijdig aan de infiltratie werd getapt, werd de invloed van andere methoden op

de infiltratie 'gering' genoemd.
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lijke toetsing. Het belang dat door diverse respondenten wordt gehecht aan het

gebruik van de telecommunicatietap als sturings- en controlemiddel tijdens een

infiltratietraject, kan worden geïllustreerd aan de hand van een uitspraak van een

van hen. Deze respondent typeert het infiltreren zonder gelijktijdig gebruik van een

tap als het'geblinddoekt lopen door opsporingsland'.

Evenals de telecommunicatietap biedt de inzet van een observatieteam mogelijk-

heden tot het verkrijgen van aanvullende informatie die van belang kan zijn voor de

sturing van de infiltrant. Bovendien fungeert observatie in de vorm van meeluisteren

als een controle- en veiligheidsmaatregel, zoals reeds is besproken bij de toelichting

op schema 6.
Naast voordelen kan de inzet van andere opsporingsmethoden parallel aan infiltra-

tie twee belangrijke nadelen hebben. Enerzijds bestaat de kans dat de verdachten

door de inzet van andere methoden op de hoogte raken van het feit dat er jegens

hen een opsporingsonderzoek gaande is. Als gevolg daarvan kan de infiltrant 'stuk'

gaan, wat een veiligheidsrisico voor de infiltrant kan betekenen. Anderzijds wordt

de afscherming van het infiltratietraject voor de leden van het tactisch team en het

observatieteam als een moeilijkheid ervaren, althans door enkele respondenten.

Veelal zijn alleen de tactisch teamleider en de chef van het observatieteam op de

hoogte van het infiltratietraject. De teamleden zelf worden in het algemeen over het

traject in het ongewisse gelaten. Om de afscherming van de infiltrant te handhaven,

moet hij zo veel mogelijk uit het vizier van het observatieteam blijven. Dit is vrij

eenvoudig te bewerkstelligen door op het niveau van de teamleiders de acties van

het observatie- en het infiltratieteam op elkaar af te stemmen. Minder eenvoudig is

het voor de tactisch teamleider om zijn teamleden af te houden van het spoor dat

naar de infiltrant leidt. Naarmate de infiltrant dichter op de verdachten zit, wordt hij

interessanter voor het tactisch team.

Samenvatting

Lang niet alle aangevraagde infiltraties worden in de praktijk daadwerkelijk uit-

gevoerd. Als het al tot uitvoering komt, gebeurt dat maar zelden volledig volgens het

oorspronkelijke, bij de CTC aangemelde plan. Slechts één van de negentien zaken is

volledig volgens plan uitgevoerd. In zeven zaken is de infiltratie in het geheel niet

ingezet, elf zaken zijn deels volgens plan uitgevoerd. De duur van de infiltratie-

trajecten varieerde van drie weken tot krap een jaar.

In alle zaken is tijdens de infiltratie gebruikgemaakt van de opsporingsmethode

observatie. In vrijwel alle zaken is daarnaast nog telecommunicatieverkeer afgetapt.

De inzet van deze methoden parallel aan de infiltratie, geeft de mogelijkheid om

aanvullende informatie te verkrijgen die van belang kan zijn voor de sturing van de

infiltrant. Bovendien fungeren deze middelen als controle- en veiligheidsmaatregel.
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Schema 7: Overzicht van contacten en informatie

geen contact:

1 1 zaak
r geen informatie:

I 3 zaken

H contact met 'derde':

5 zaken

(begin van) infiltratie:

12 zaken

L wel informatie:

2 zaken

j^
geen informatie:

I 3 zaken

L contact met hoofdverdachte:

6 zaken wel informatie:

3 zaken

4.7 Resultaten van de infiltratie-inzet

90

In deze paragraaf wordt nagegaan of de ingezette infiltratie-acties relevante infor-

matie opgeleverd hebben, en zo ja, van welke aard. Tevens wordt beschreven hoe de

informatie tijdens de opsporing, de vervolging en het onderzoek ter terechtzitting is

gebruikt.

Een voorwaarde voor het vergaren van relevante informatie door middel van infil-

tratie is dat er in ieder geval contact wordt gelegd met de hoofdverdachte(n) of met

iemand uit de kring van de verdachte. Zoals in paragraaf 4.6 is beschreven, is in één

zaak in het geheel geen contact gelegd door de infiltrant; in vijf zaken is contact

gelegd met een persoon uit de kring van de verdachten; in zes zaken (tevens) con-

tact is gelegd met de hoofdverdachte(n). Het leggen van contact is een voorwaarde

voor het verkrijgen van relevante informatie, maar geen garantie, zoals uit het

navolgende blijkt. Schematisch is een en ander in schema 7 weergegeven.

Contact met een 'derde': geen informatie

In de vijf zaken waarin door de infiltrant contact is gelegd met een persoon uit de

kring van de verdachte(n), hebben deze contacten blijkens de interviews en de

bestudeerde stukken in drie gevallen geen relevante informatie opgeleverd voor de

afwikkeling van de zaak. Per zaak bekeken, ziet het beeld er als volgt uit.

In de zaken 01 en 06 heeft de infiltratie 'niets concreets' opgeleverd. De infiltratie in

zaak 13 (de zaak over de dreigende ontvoering en liquidatie vari twee ovj's) leverde

geen informatie over de ontvoering op. Wel kwamen hieruit aanwijzingen over de

grootscheepse handel in verdovende middelen door een derde partij. Die aanwijzin-
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gen zijn gebruikt in een andere infiltratiezaak die ook in dit onderzoek is betrokken,

te weten zaak 16.

Contact met een 'derde': wel informatie

In twee zaken waarin door de infiltrant contact is gelegd met enkele personen die

in verbinding stonden met de criminele organisatie waarop de infiltratie was

gericht, is enige relevante informatie verkregen (12 en 18).

In de 'snelkraakzaak' (12) leverde de infiltratie informatie over gestolen goederen

op, die weer in verband met activiteiten van de hoofd- en andere verdachten kon

worden gebracht.

In zaak 18 had de informatie uit de infiltratie betrekking op Zuid-Amerikaanse wit-

wasmethoden. Verder is door de infiltratie welhaast onomstotelijk vast komen te

staan dat de gelden waar het om ging, inderdaad met drugshandel verdiend waren

en is informatie verkregen over telefoonnummers en voertuigen die door de ver-

dachten gebruikt werden.

Contact met de hoofdverdachte: geen informatie

In drie zaken (10, 11 en 17) leverde het contact met de hoofdverdachte(n) geen voor

het opsporingsonderzoek relevante informatie op.

Contact met de hoofdverdachte: wel informatie

In drie van de zes zaken waarin door de infiltrant contact is gelegd met de hoofd-

verdachte(n), heeft de infiltratie wel relevante informatie opgeleverd.

In zaak 02 leidde de infiltratie tot identificatie van de verdachte, een politiefunctio-

naris, die vertrouwelijke informatie doorsluisde naar het criminele milieu.

In de drugszaak die zich in een provinciestad afspeelde (04), hebben de gepleegde

voorkopen een aantal gsm-nummers opgeleverd. Verder leverden de voorkopen vol-

gens de ovj in deze zaak'200 gram cocaïne van goede kwaliteit' op. Ook ontstond

er, volgens een van de respondenten, een beter beeld van de betrokkenheid van de

verdachten bij de strafbare feiten. Tijdens het onderzoek bleek dat de twee van de

vier verdachten op wie de infiltratie was gericht, een passieve rol speelden in de

strafbare feiten in plaats van een actieve, zoals eerder werd vermoed.

In zaak 16 is veel relevante informatie uit de infiltratie gekomen. Door middel van

de infiltratie zijn politie en justitie op het spoor van andere verdachten gekomen en

ontstond er zicht op de omvang van de organisatie en de rollen van de betrokkenen.

Daarbij bleek de rol van de verdachte op wie de infiltratie in eerste instantie was

gericht, kleiner te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Tevens is informatie verkre-

gen over de door de verdachten gehanteerde methodieken bij de invoer van cocaïne.
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Schema 8: Gebruik van infiltratie-informatie in opsporing/vervolging en berechting

geen relevante

informatie:

7 zaken

(begin van) infiltratie:

12 zaken

informatie niet gebruikt in sepot: 1 zaak

opsporing/vervolging: 1 zaak

wel relevante

informatie:

5 zaken

aanhangig bij de

rechtbank : 1 zaak

L- informatie wel gebruikt in

opsporing/vervolging:

4 zaken

92

L- gebruikt in berechting:

3 zaken

Over het geheel bekeken, heeft de infiltratie in vijf zaken (enige) relevante infor-

matie opgeleverd. In paragraaf 4.7.1 wordt bekeken in hoeverre die informatie is

gebruikt in opsporing en vervolging.

4.7.1 Gebruik van infiltratie-informatie tijdens de opsporing en de vervolging

In één zaak (18) is de (weinige) informatie die uit de infiltratie naar voren is geko-

men, in het geheel niet gebruikt. Er bestaat evenwel een geringe mogelijkheid dat de

informatie te zijner tijd in andere opsporingsonderzoeken van nut zal zijn. In de

andere zaken heeft de informatie op verschillende manieren een rol gespeeld tijdens

de opsporing en de vervolging. (Zie schema 8 voor een overzicht.)

In vier zaken heeft de informatie een rol gespeeld in de toepassing van dwangmidde-

len. In zaak 04 vormde de informatie de aanleiding voor het plaatsen van een aantal

telecommunicatietaps. In die zaak zijn door de infiltratie een aantal gsm-nummers

bekend geworden. Op deze door de verdachten gebruikte nummers is vervolgens

een tap geplaatst. In zaak 16 bood de infiltratie aanknopingspunten voor de inter-

pretatie van afgeluisterde telefoongesprekken. De voor het opsporingsonderzoek

relevante gesprekken waren inhoudelijk niet erg uitgebreid. Door ze'uit te luisteren'
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tegen de achtergrond van de informatie uit de infiltratie waren ze beter te begrijpen.

In zaak 12 leidde de informatie tot de inbeslagneming van een partij van diefstal

afkomstige computers en de aanhouding van de heler. Het moment van ingrijpen

vloeide rechtstreeks voort uit de infiltratie: op de dag waarop de infiltrant zijn

'bestelling' zou komen ophalen, zijn de goederen in beslag genomen en is de heler

aangehouden. In zaak 02 leidde de pseudo-koop van vertrouwelijke politie-informa-

tie tot de aanhouding (op heterdaad) van de verdachte.

Voor zover bekend, is de informatie uit de infiltratie in twee zaken tijdens de ver-

horen van de verdachten door de politie gebruikt (04 en 16). In zaak 04 wilden de

verdachten niet verklaren. In zaak 16 legden enkele verdachten, nadat aan hen de

informatie uit de infiltratie was voorgehouden, deels bekennende verklaringen

af.

In twee zaken konden, onder andere met behulp van de informatie uit de infiltratie,

de verdachten met een aantal strafbare feiten in verband worden gebracht. De in

zaak 12 in beslag genomen goederen, aangetroffen bij de heler, leidden naar de

hoofd- en andere verdachten. De politie kon aan de hand van de moeizaam door het

hele land verzamelde aangiftes en (overigens zeer onvolledige) documentatie van

computerleveranciers herleiden wanneer welke goederen waren gestolen. Aan de

hand van de afgetapte telefoongesprekken kon worden achterhaald welke verdach-

ten vermoedelijk bij de verschillende diefstallen betrokken waren. In zaak 16 konden

eerder ingevoerde en ontdekte partijen cocaïne aan de hand van de via de infiltratie

verkregen informatie in verband worden gebracht met de verdachten.

4.7.2 Gebruik van de informatie tijdens de berechting

In drie zaken waarin de infiltratie tot (enige) relevante informatie heeft geleid, heeft

een onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden (04, 12 en 16). In zaak 16 was ook

de appèlbehandeling ten tijde van het schrijven van dit rapport afgerond. Eén zaak

(02) was ten tijde van de afronding van dit rapport aanhangig bij de rechtbank. Zaak

18 is geseponeerd.

De infiltratie kan het onderzoek ter terechtzitting beïnvloeden in die zin dat de

rechtmatigheid van de infiltratie en de betrouwbaarheid van de door de infiltratie

verkregen resultaten op de zitting ter discussie kunnen worden gesteld. Het spreekt

vanzelf dat het alleen mogelijk is een dergelijk debat te voeren, indien de proces-

deelnemers op de hoogte zijn van het feit dat er een infiltratietraject heeft plaats-

gevonden danwel dat het voornemen daartoe bestond. Het zaaksdossier vormt de

bron van deze informatie. In de zaken waarin uit de infiltratie in ieder geval enige

relevante informatie is voortgevloeid, zijn steeds een of meer pv's met betrekking tot

de infiltratie in het dossier gevoegd.
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Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, dient een rechtmatige infiltratie aan een aantal

voorwaarden te voldoen. Het gaat om de vereisten van proportionaliteit en subsidia-

riteit en de eis dat de infiltratie onder gezag van de ovj moet worden uitgevoerd.

Bovendien mag de verdachte door de infiltratie niet tot andere strafbare feiten

worden gebracht dan die waarop zijn opzet reeds was gericht (Tallon-criterium).49

Geconstateerde onrechtmatigheden kunnen leiden tot uitsluiting voor het bewijs

van de resultaten van de infiltratie, indien de verdachte in zijn belangen is geschaad.

Ook kunnen onrechtmatigheden leiden tot strafvermindering of - indien er sprake is

van een zodanig ernstige schending van de beginselen van een goede procesorde dat

alleen deze sanctie op haar plaats is - tot de niet-ontvankelijkheid van het OM.50 Om

de rechtmatigheid van de infiltratie goed te kunnen beoordelen is vaak nadere infor-

matie nodig, die kan worden verkregen door het als getuige horen van betrokken

opsporingsambtenaren en ovj's en het aanvullen van de processtukken. Nu de ver-

dachte er baat bij kan hebben dat eventuele onrechtmatigheden worden vastgesteld,

is het veelal de verdediging die om het horen van getuigen en het aanvullen van de

processtukken verzoekt. Dit gebeurde echter niet in alle zaken.

Verweren

In zaak 12 heeft de verdediging tijdens de rolzitting aangekondigd dat er een ver-

weer met betrekking tot de voor- en pseudo-koop gevoerd zou worden, maar dat 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 zaak 04 zijn evenmin verweren met betrekking tot de infiltratie gevoerd. De

infiltratie is wel aan de orde gekomen tijdens het verhoor van de verdachten op de

zitting. Een van de verdachten kwam, na confrontatie met het resultaat van de

voorkopen en de gegevens uit de tap, al snel met een bekentenis. Volgens de met

deze zaak belaste ovj zou dat zonder de voorkopen niet zijn gebeurd.

In zaak 16 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 justitie-

personeel' is ook daadwerkelijk in beide instanties gehoord. Ook is door de verdedi-

49 Deze voorwaarden zijn opgenomen in zowel het Wetsvoorstel BOB als de in 1996 reeds geldende

Richtlijnen infiltratie.

50 Zie artikel 359a Sv (ingevoegd bij Wet van 14 september 1995, Stb. 441 en in werking getreden op 2

november 1996). Zie ook bijvoorbeeld HR, 19 december 1995, Nl, 1996, 249 (Zwolsman) en Hof

Amsterdam, 6 maart 1997, NICM-bulletin, jrg. 22 , nr. 5, 1997, pp. 578-582.
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ging verzocht om aanvulling van de processtukken met de infiltratieverbalen en de

stukken van de CTC51, 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.52

Tijdens de appèlbehandeling is een videoband getoond, waarvan de beelden be-

trekking hadden op een ontmoeting tussen de infiltranten en de verdachten. De

transcriptie van de band is ambtshalve door het hof als processtuk in het dossier

gevoegd. Ook de transcriptie van de audio-opnamen van een ontmoeting tussen

een infiltrant en een verdachte is aan het dossier toegevoegd. Omtrent de recht-

matigheid van deze video- en audio-opnamen is door de verdediging een verweer

gevoerd. Daarnaast is door de raadslieden eerst en vooral de rechtmatigheid van het

infiltratietraject als zodanig betwist, waarbij onder meer een beroep werd gedaan op

het Teixeira de Castro-arrest.53 De inzet en de uitvoering van deze methode zouden

niet voldoen aan enige eis die daarvoor geldt. De raadslieden concludeerden der-

halve primair tot de niet-ontvankelijkheid van het OM en subsidiair tot uitsluiting

van het door middel van de infiltratie verkregen bewijsmateriaal als gevolg waarvan

de verdachten zouden moeten worden vrijgesproken.

In de einduitspraak is door het hof uitvoerig aandacht besteed aan de verweren van

de verdediging. Het hof toetste de infiltratie aan de eisen van openheid en zorg-

vuldigheid, aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, aan het Tallon-

criterium en bovendien aan de artikelen 6 en 8 EVRM. Het hof oordeelde de inzet en

wijze van uitvoeren van de infiltratie rechtmatig, met uitzondering van de audio- en

video-opnamen voor zover deze strekten tot het verzamelen van bewijsmateriaal

tegen de verdachten. Deze opnamen, de eigen waarneming van het hof van die

opnamen en de transcripties werden derhalve van het bewijs uitgesloten.54

Bewijsvoering en bewezen verklaring

In twee zaken zijn de resultaten van de infiltratie wel door de ovj in de bewijsvoering

gebruikt, maar deze zijn voor de bewezenverklaring van geen of weinig waarde ge-

weest (04 en 12). In deze zaken was geen uitgewerkt vonnis beschikbaar. De rechter

die in een van deze zaken betrokken was, zei dat de resultaten van de infiltratie in

het geheel geen rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de bewezenverkla-

51 Het ging daarbij om alle stukken met betrekking tot het vragen en het verkrijgen van toestemming van

de CTC en het college van pg's.

52 In twee andere zaken (10 en 17) werd eenzelfde verzoek afgewezen, omdat deze stukken niet relevant

zouden zijn voor enige te nemen rechterlijke beslissing nu uit de (pogingen tot) pseudo-koop of

infiltratie geen relevante informatie is voortgekomen. Bij deze stand van zaken verzette bovendien het

belang van geheimhouding van de onderzoeksmethodiek zich tegen kennisneming van de stukken door

de verdediging.

53 Zie over dit arrest ook hoofdstuk 2.
54 Zie bijlage 5 voor de overwegingen van het hof.
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ring. De bewezenverklaring berustte hoofdzakelijk op de transcripties van afgetapte

telefoongesprekken en op de grotendeels bekennende verklaring van de verdachte.

De rechter in de andere zaak zei tijdens het interview dat de resultaten van de

infiltratie hooguit een ondersteunende rol hebben gespeeld, gelet op het feit dat de

verdachte op de zitting een bekennende verklaring heeft afgelegd en er daarnaast

diverse getuigenverklaringen voorhanden waren.

In één zaak (16) ten slotte waren de bewezenverklaringen in eerste aanleg en in

hoger beroep grotendeels gebaseerd op de pv's van infiltratie. In die zaak zijn drie

verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twee jaar en negen

maanden tot zeven jaar.55

De bijdrage van informatie uit de infiltratie aan opsporing/vervolging en berechting

is samengevat in schema 8.

Samenvatting

In vijf zaken heeft de infiltratie relevante informatie opgeleverd. In vier zaken heeft

deze informatie een rol gespeeld in de opsporing en vervolging. De informatie werd

gebruikt in de toepassing van dwangmiddelen (het tappen en 'uitluisteren' van

telefoongesprekken, de inbeslagneming van gestolen goederen en de aanhouding

van de verdachte op heterdaad) en tijdens de verhoren van de verdachten door de

politie. In twee van die 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.

In drie van de vijf zaken waarin relevante informatie uit de infiltratie is voortgeko-

men, heeft een onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. In één zaak heeft een

van de verdachten tegenover de rechter een bekennende verklaring afgelegd, nadat

hij werd geconfronteerd met het resultaat van de voorkopen en de gegevens uit de

tap. In deze en in een andere zaak zijn door de verdediging geen verweren met

betrekking tot de infiltratie gevoerd. 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. Door de raadslieden zijn verweren gevoerd met betrekking tot

de rechtmatigheid van het infiltratietraject.

In twee zaken zijn de resultaten van de infiltratie wel door de ovj in de bewijsvoe-

ring gebruikt, maar deze zijn voor de bewezenverklaring van geen of weinig waarde

geweest. In de derde zaak berustte de bewezenverklaringen in eerste aanleg en in

55 Zie ook bijlage 5.
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Schema 9: Afloop van de zaken

zaken: 19
1

wel infiltratie: 12
1

geen infiltratie: 7

dagvaarding: 8 sepot: 2 onbekend:2 dagvaarding: 2 sepot:5

uitspraak nog aanhangig: 1 uitspraak

rechtbank: 7 rechtbank: 2

hoger beroep: 5 geen hoger beroep: 2 hoger beroep: 2

uitspraak hof: 3 nog aanhangig: 2
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hoger beroep grotendeels op de pv's van infiltratie. In die zaak zijn drie verdachten

veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twee jaar en negen maanden tot

zeven jaar.

4.8 De afloop van de zaken: de doelen bereikt?

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de afloop van de negentien

bestudeerde zaken en wordt de vraag beantwoord in hoeverre de doelen die met

de inzet van infiltratie werden nagestreefd, daadwerkelijk zijn bereikt. Ook wordt

inzicht gegeven in de factoren die op het bereiken van de doelen van invloed zijn.

Indien de doelen niet met behulp van het infiltratietraject zijn bereikt, wordt

nagegaan of, en zo ja, hoe deze doelen op andere wijze zijn bereikt. Aan het slot

van deze paragraaf komt aan de orde in hoeverre afbreukrisico's een rol hebben

gespeeld in de bestudeerde zaken.

4.8.1 Afloop van de zaken

Zoals in paragraaf 4.5.1 is beschreven, heeft er in zeven van de negentien bestu-

deerde zaken geen infiltratie plaatsgevonden, hoewel dat wel de bedoeling was. In

twaalf van de negentien zaken heeft in ieder geval een begin van infiltratie plaats-

gevonden. Schema 9 geeft een overzicht van de afloop van de zaken. Daarbij wordt

uitgegaan van de stand van zaken op het moment waarop het onderzoek naar de

effectiviteit van infiltratie werd afgesloten.

Uit schema 9 blijkt dat in twee van de zaken waarin geen infiltratie heeft plaats-

gevonden, een dagvaarding is uitgebracht (05 en 07). De hoofdverdachte in zaak 05

is veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf alsmede tot de hoogst mogelijke geld-

boete. De bewezenverklaring berustte voornamelijk op de resultaten van telefoon-
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taps, de deels bekennende verklaring van de verdachte en de verklaringen van

medeverdachten. De overige vijf 'infiltratieloze' zaken zijn geseponeerd. Ook een

van de verdachten uit zaak 07 is (in het kader van een ander onderzoek) veroordeeld

tot een gevangenisstraf en een geldboete. De bewezenverklaring in die zaak berustte

in belangrijke mate op de verklaring van een getuige.

Van de twaalf zaken waarin wel (een begin van) een infiltratietraject heeft plaats-

gevonden, zijn vier onderzoeken beëindigd zonder dat er een dagvaarding is uitge-

bracht (06, 11, 13 en 18). In twee van die zaken (11 en 18) is de afloop bij de Neder-

landse betrokkenen niet bekend; het ging hier om een internationaal assistentie-

verzoek. In een derde zaak (13) is het opsporingsonderzoek beëindigd, omdat men

er niet in slaagde door middel van infiltratie bij de hoofdverdachte te komen; ook

langs andere wegen kwam er geen nieuwe informatie binnen, waaruit zou blijken

dat de zaak nog'actueel' was. De vierde zaak (06) zou aan een kernteam worden

overgedragen vanwege de aard van de strafbare feiten en het contact dat de hoofd-

verdachte zou hebben met personen die reeds onderwerp waren van kernteam-

onderzoek. Deze overdracht heeft echter nooit plaatsgevonden. Het opsporings-

onderzoek is beëindigd.

In zeven zaken waarin een (begin van) infiltratie heeft plaatsgevonden, heeft inmid-

dels een onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden; in al deze zaken is in eerste

aanleg een veroordeling uitgesproken (01, 04, 08, 10, 12, 16 en 17). In drie zaken is

daarna ook een veroordeling uitgesproken in hoger beroep (01, 08 en 16).

In de laatste zaak waarin (een begin van) infiltratie heeft plaatsgevonden is een

dagvaarding uitgebracht, maar de behandeling van de zaak is tot nader order

uitgesteld (02).

4,8.2 Bereiken van de doelen

In paragraaf 4.3 is beschreven welke doelen met de inzet van infiltratie werden

nagestreefd. Op de CTC-meldingsformulieren werden (veelal in combinatie met

elkaar) als doelen genoemd: het inzicht verkrijgen in de strafbare feiten danwel in

de criminele organisatie, het voorkomen van gevaarzetting en het verzamelen van

bewijsmateriaal tegen de verdachten.

In paragraaf 4.8 is beschreven dat door middel van de infiltratie in zes zaken geen

relevante informatie is verkregen, hoewel er door de infiltrant wel contact is gelegd

met de hoofdverdachte of een persoon uit zijn sociale of criminele omgeving. In die

zaken zijn de doelen die met de toepassing van de infiltratie werden nagestreefd

derhalve in het geheel niet 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.



Infiltratie in de praktijk 99

In een van die zaken (18) is met behulp van infiltratie een subsidiair geformuleerd

doel gedeeltelijk bereikt: er is enig inzicht verkregen in de wijze waarop drugsgelden

die voor een Zuid-Amerikaans land bestemd zijn, worden witgewassen. Het primaire

doel is evenwel niet gehaald: de witwassers zelf en andere betrokkenen zijn niet

geïdentificeerd en aangehouden.

In een andere zaak (04) werden de gestelde doelen, naar de mening van een van de

rèspondenten, voor'50%' gehaald, omdat twee van de vier verdachten met behulp

van de infiltratie-actie konden worden aangehouden. Tegen de twee andere ver-

dachten kon geen belastend materiaal worden verzameld, hoewel daarmee volgens

een van de respondenten niet kon worden gezegd dat deze verdachten met de han-

del in verdovende middelen niets van doen zouden hebben. Naar het oordeel van

een andere respondent is tijdens het onderzoek echter gebleken dat de twee niet

aangehouden verdachten wel degelijke een andere, veel passievere rol speelden in

de strafbare feiten dan eerder werd vermoed.

In een derde zaak (12) is het niet gelukt contact te leggen met de hoofdverdachte,

zoals de bedoeling was. Wel heeft er een pseudo-koop plaatsgevonden, echter niet

met de hoofdverdachte, maar met de heler met wie de hoofdverdachte zaken deed.

Later is ook de hoofdverdachte aangehouden. Het is onduidelijk gebleven in hoe-

verre de infiltratie van invloed is geweest op de beslissing om tot aanhouding van

deze verdachte over te gaan.

In een vierde zaak (16) werd met de infiltratie niet alleen de aanhouding en veroor-

deling van reeds bekende verdachten van handel in verdovende middelen beoogd,

maar ook onder meer de identificatie en aanhouding van de financiers van de

verdovende-middelenlijn. Dat laatste is niet gelukt: de financiers zijn niet in beeld

gekomen. De reeds bekende verdachten zijn aangehouden en veroordeeld in eerste

aanleg. In de bewezenverklaringen in eerste aanleg hebben de pv's van infiltratie

een doorslaggevende rol gespeeld.

4.8.3 Factoren die van invloed zijn op het bereiken van doelen

Tijdens de interviews is gevraagd naar de factoren die van invloed zijn geweest op

het geheel, het gedeeltelijk en het niet-bereiken van de vooraf geformuleerde doelen

van de infiltratie. Samengevat noemden de respondenten vier factoren56 die in meer

of mindere mate van invloed waren op het bereiken van de met infiltratie beoogde

doelen:

- de professionaliteit van de verdachte(n);

- de inzetbaarheid en het optreden van de infiltrant(en);

56 De invloed van andere opsporingsmethoden op het verloop van de infiltratie is paragraaf 4.5.2 reeds

aan de orde gesteld en blijft in het navolgende buiten beschouwing.
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- het feit dat het om een internationaal assistentieverzoek gaat;

- de samenwerking tussen tactisch team, CID, OM en PIT.

100

De professionaliteit van de verdachten

Een van de factoren waardoor de doelen van de infiltratie niet of niet volledig

werden bereikt, is dezelfde als de reden waarom andere opsporingsmethoden geen

of onvoldoende resultaten opleverden.57 Het gaat om de professionaliteit van de

verdachte(n). Eén van de respondenten formuleerde het als volgt (01). `De reden

waarom de infiltratie niet lukte, was de reden waarom we eraan begonnen: de

organisatie was gesloten en de verdachten waren moeilijk bereikbaar.'

Ook door andere respondenten werd de professionele afscherming en het optreden

van de verdachten of van de personen uit de kring van de verdachten als belangrijke

factor voor het niet of slechts gedeeltelijk bereiken van de doelen genoemd. In een

aantal zaken zouden de verdachten er voortdurend rekening mee houden dat de

politie zich met hen zou bemoeien en bijvoorbeeld contra-observatie toepasten (01,

06, 08, 10 en 18). In één zaak was de verdachte uiterst argwanend en vroeg de infil-
trant zich te legitimeren, zodat de verdachte zijn gegevens kon natrekken (10). In

een andere zaak (18) leidde de contra-observatie ertoe dat de veiligheid van de

infiltrant niet meer kon worden gegarandeerd. Deze infiltrant zou worden vervangen

door een collega. Het infiltratietraject werd echter vroegtijdig (om een andere reden)

beëindigd.58

In een aantal andere zaken speelden de door enkele respondenten genoemde no-

toire wispelturigheid en onbetrouwbaarheid van de verdachten waar het ging om

het nakomen van afspraken, de infiltranten parten (04, 10, 11 en 16). Zo bestond

in een zaak (11) de afspraak tussen de verdachten en de burgerinfiltrant dat laatst-

genoemde een voertuig geladen met contrabande uit Nederland zou uitvoeren. Dit

voertuig werd echter (ongeladen) plotseling door een lid van de criminele organi-

satie meegenomen en verdween daardoor uit het gezichtsveld van de Nederlandse

politie en justitie. Ook de zwijgzaamheid en het optreden van de personen uit

de kring van de verdachten zorgden er in een aantal gevallen voor dat men met de

infiltratie niet verder kwam. Er was dan bijvoorbeeld wel contact met een persoon

die de infiltrant dichterbij de hoofdverdachte zou kunnen brengen, maar deze

persoon liet niets los over criminele activiteiten of bracht het contact met de hoofd-

verdachte niet tot stand (01, 06 en 13).

Terwijl de professionaliteit van de verdachten of de personen uit de kring van de

verdachten aan het (volledig) bereiken van doelen in de weg heeft gestaan, bood de

onprofessionaliteit van een aantal van hen in twee zaken de mogelijkheid de doelen

in ieder geval gedeeltelijk te bereiken. In een van die zaken was de verdachte erg

57 Zie hierover paragraaf 4.5.2

58 Zie hierover ook paragraaf 4.7.5.
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loslippig en begon al snel met de infiltrant te praten over criminele activiteiten (16).

In de andere zaak plaatste de heler van gestolen goederen een advertentie in de

krant, waardoor gemakkelijk een pseudo-koop kon plaatsvinden (12).

Een van de respondenten merkte op dat, als het gaat om een politieel infiltratie-

traject, er altijd een introductie moet plaatsvinden van de infiltrant bij de ver-

dachte(n) op wie de infiltratie is gericht. Dit kan een'koude benadering' zijn,

waarbij de politie-infiltrant zelfstandig, op eigen kracht probeert contact te leggen

met de verdachte of met iemand uit diens omgeving. Ook kan een introductie

worden verzorgd door een insider in de criminele organisatie: een informant. Vóór

'Van Traa' 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 burgerinfil-

trant. De inzet van dergelijke infiltranten stuit sinds juni 1996 op grote bezwaren.59

Om deze redenen vindt een dergelijke introductie niet meer plaats.

Het spreekt voor zichzelf dat een koude benadering doorgaans veel moeilijker is en

aanmerkelijk meer tijd kost. Het is eveneens vanzelfsprekend dat de politie-infiltrant

met deze benadering op grotere moeilijkheden stuit naarmate de hoofdverdachte

zich beter afschermt.60

De inzetbaarheid en het optreden van de infiltrant

De inzetbaarheid en het optreden van de infiltrant(en) vormt vanzelfsprekend een

andere belangrijke factor in het wel of niet slagen van de infiltratie.

De beperkte inzetbaarheid van de infiltrant heeft in twee zaken een rol gespeeld in

de wijze waarop de infiltratie is verlopen. Zo liet in zaak 08 de inzet van de infiltrant

langer op zich wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was, omdat de infiltrant

moest worden' geleend' van een andere regio. In zaak 06 was de infiltrant aan het

begin van de operatie onvoldoende beschikbaar en werd hij na verloop van enige

tijd vervangen door een collega.

In drie zaken (01, 06 en 13) werd de infiltratie (in eerste instantie) gericht op een

persoon van wie werd verwacht dat hij de infiltrant in contact zou kunnen brengen

met de hoofdverdachte, maar die bij nader inzien gebrouilleerd bleek te zijn met de

hoofdverdachte. In twee van die zaken werd de infiltratie vervolgens op een ander

gericht (overigens zonder succes: in beide zaken kwam niet het beoogde contact

met de hoofdverdachte tot stand). In de derde zaak werd de infiltratie naar verloop

van tijd beëindigd.

59 Zie hierover paragraaf 4.4.

60 Dit strookt met de bevindingen van recent WODC-onderzoek met betrekking tot het belang van sociale

relaties in de vorming van criminele samenwerkingsverbanden (Kleemans e.a., 1998, pp. 42 e.v.)
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Ten aanzien van twee zaken (01 en 12) werd door de respondenten gewag gemaakt

van het feit dat de locatie waar door de infiltrant contact werd gezocht met de

verdachte danwel een kennis van de verdachte, voor dat doel niet bijzonder geschikt

bleek te zijn. De verdachte in de ene zaak verscheen in het geheel niet ter plaatse en

de kennis van de verdachte in de andere zaak was niet zo vaak ter plekke als men

had verwacht.

Wanneer tijdens de interviews met politiefunctionarissen en ovj's gevraagd werd

naar de kwaliteit van het optreden van de infiltrant(en), werd vaak geantwoord dat

dit 'moeilijk te beoordelen' was of dat zij daar'geen zicht' op hadden. Soms werd

daaraan toegevoegd dat de respondent 'geen reden heeft tot twijfel' of dat 'het

geheel een professionele indruk maakte'. In de antwoorden klinkt enerzijds de

redenering door dat het PIT gespecialiseerd is in infiltratie, dat dit ook de reden

is waarom het PIT wordt aangetrokken en dat de verantwoordelijkheid voor de

kwaliteit van het optreden van de infiltranten derhalve bij het PIT ligt en niet bij

de respondenten. Anderzijds klinkt in de antwoorden ook een groot vertrouwen in

het PIT door: omdat het PIT is gespecialiseerd in infiltratie, zal de kwaliteit van het

optreden van de infiltranten wel in orde zijn.

Ten aanzien van één zaak (04) concludeerden de respondenten dat het optreden

van de infiltrant goed geweest moest zijn, afgaande op de verbaasde reactie van de

verdachte toen hij hoorde dat hij te maken had gehad met een politie-infiltrant. De

verdachte 'trok bleek weg' toen hem tijdens het politieverhoor de groeten van de

infiltrant werd gedaan. In een andere zaak (06) lukte het de infiltrant niet om een

goed contact op de bouwen met de persoon die de infiltrant zou kunnen introdu-

ceren bij de hoofdverdachte. Dat had volgens de respondent niet zozeer te maken

met de kwaliteit van het optreden van de infiltrant, maar meer met 'chemie'. Hij

vergeleek het met verliefdheid: Waarom word je wel verliefd op de een, maar niet op

de ander?

Slechts in twee zaken werd over de kwaliteit van het optreden van de infiltranten

tijdens de interviews uitdrukkelijk een oordeel geveld. Ten aanzien van één zaak

(16) bestond er (forse) kritiek op het optreden van een van de infiltranten. Deze

(buitenlandse) politie-infiltrant was naar het oordeel van enkele respondenten

slecht stuurbaar. Zo had hij, tegen de afspraak om het traject af te bouwen in, het

initiatief genomen tot een 'crimineel gesprek' met een van de hoofdverdachten.

Door de respondenten in een andere zaak (02) werd het optreden van een criminele

burger-infiltrant daarentegen uitvoerig geprezen. Zijn optreden was 'perfect'. De

infiltrant was een 'eersteklasacteur' en hield zich goed aan de afspraken. Daarbij

heeft het feit dat er werd meegeluisterd door politie en justitie tijdens de gesprekken

die hij voerde met de verdachte, mogelijk een rol gespeeld.

Drie respondenten vroegen zich tijdens de interviews meer in het algemeen af of de

PIT's wel voldoende oog hebben voor de consequenties die een projectmatige infil-

tratie met zich meebrengt voor het optreden van de infiltrant. Dergelijke infiltratie-
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trajecten zijn vaak, anders dan een enkelvoudige pseudo-koop, gericht op ver-

dachten die zich niet bezighouden met het uitvoerende criminele werk, maar met

management- of financiële activiteiten. Het'type' infiltrant dat wordt ingezet, en de

activiteiten die hij volgens zijn cover verricht, moeten daarop worden afgestemd.

Een van de verdachten in een zaak was het type van een keurige, bescheiden zaken-

man, terwijl de infiltrant getatoeëerd in een opzichtige auto rondreed. Om met een

dergelijke verdachte daadwerkelijk tot criminele zaken te komen, is een ander type

infiltrant nodig, volgens een van de respondenten. Een andere respondent beklem-

toonde in dit verband dat het relatief eenvoudig is voor een infiltrant om zich voor

te doen als transporteur, maar dat het met een dergelijke cover niet mogelijk is om

'hoger' in de criminele organisatie contacten te leggen.

Internationale assistentieverzoeken

Het gegeven dat de infiltratie plaatsvindt in het kader van een internationaal assis-

tentieverzoek, kan ook worden genoemd als een factor die mede van invloed is op

het bereiken van de doelen van de infiltratie. De uitvoering van dergelijke verzoeken

brengt specifieke problemen mee. Zo moest in een zaak (11) op zeer korte termijn

gehoor worden gegeven aan het assistentieverzoek, waardoor de voorbereidingstijd

van de infiltratie-actie gering was. Bovendien moest worden gewerkt met een door

de buitenlandse autoriteiten aangedragen burgerinfiltrant van wiens kwaliteiten het

PIT niet overtuigd was.

Bij de uitvoering van een internationaal assistentieverzoek dienen de Nederlandse

politie en justitie rekening te houden met de wensen en de eisen van de verzoeken-

de buitenlandse autoriteiten. Die stroken niet altijd met de ideeën in ons land, het-

geen een negatieve invloed kan hebben op het verloop van de infiltratie-actie.

In één zaak (18) wilden de Nederlandse politie en justitie de infiltratie uitbouwen, in

die zin dat de infiltrant niet alleen het wit te wassen geld van de geldkoeriers in

ontvangst nam, maar tevens een verdergaand contact met deze en andere personen

in de organisatie zou opbouwen. Daarvoor was naar het oordeel van de CTC en het

college van pg's een aanvullend rechtshulpverzoek nodig, dat de buitenlandse

autoriteiten echter weigerden in te dienen. De bestaande onduidelijkheid over het

verdere verloop van het onderzoek zorgde er bovendien voor dat de infiltrant de

verdachten aan het lijntje moest houden, waardoor zijn geloofwaardigheid werd

aangetast.

De samenwerking tussen tactisch team, CID, OM en PIT

Ten slotte dient op deze plaats aandacht te worden geschonken aan de samen-

werking tussen tactisch team, CID, OM en PIT als een factor die van invloed is op

het bereiken van de doelen van de infiltratie.

In een klein aantal zaken (13, 16 en 18) was een zogenoemde regie- of stuurgroep in

het leven geroepen, bestaande uit de CID-officier, de chef CID, de zaaksofficier, de
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tactisch teamleider en twee leden van het PIT. Zij bespraken (bijna) wekelijks de

stand van zaken in het infiltratietraject en namen beslisten over de te nemen vol-

gende stappen. De leden van het PIT vertaalden deze beslissingen dan in instructies

voor de infiltrant(en). In een aantal andere zaken vond er in een kleiner comité

regulier overleg plaats tussen het tactisch team en het PIT, waarbij bijvoorbeeld een

projectleider als intermediair tussen de beide teams fungeerde (01). In één zaak was

geen PIT betrokken, maar vond de begeleiding van de criminele burgerinfiltrant

plaats door de CID. Door een van de respondenten in die zaak werd het adequate

overleg tussen CID, tactisch team en OM genoemd als de belangrijkste succesfactor

in het bereiken van de doelen van de infiltratie (02).

Het contact tussen de leden van het PIT, de tactisch teamleiders en de ovj's werd

door de respondenten veelal als 'goed' gekwalificeerd. De vertegenwoordigers

van het PIT waren goed bereikbaar, kwamen hun afspraken na en maakten over

het algemeen een professionele indruk. Uit de interviews is evenwel de indruk

ontstaan dat in sommige zaken onduidelijkheid heerste over de verdeling van taken

en verantwoordelijkheden tussen het PIT enerzijds en het tactisch team en de ovj

anderzijds.

Zo bestond er in een zaak (16), waarin een buitenlandse politie-infiltrant in een

Nederlands traject werd ingezet, onduidelijkheid over de vraag of het PIT danwel de

ovj verantwoordelijk was voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van de

buitenlandse autoriteiten. Deze verwarring heeft evenwel geen invloed gehad op het

feitelijke verloop van het infiltratietraject zelf.

In enkele zaken bestond er verschil van inzicht tussen de betrokkenen over het

moment waarop het infiltratietraject zou worden stopgezet. In een van die zaken

(10) wilde het OM het onderzoek binnen een bepaalde termijn beëindigen, ongeacht

de stand van zaken. Ook bij de politieleiding bestond die wens, omdat het onder-

zoek reeds een langdurig en groot beslag op de beschikbare middelen had gelegd.

Als gevolg van die beslissing werd het infiltratietraject, dat onder andere moest

resulteren in een pseudo-koop, beëindigd. Bij de respondent bestond echter de

overtuiging dat het wel tot een pseudo-koop had kunnen komen, indien de infiltrant

meer tijd had gekregen.

In een andere zaak (16) bestond er op een zeker moment verschil van inzicht over

de bereikbaarheid van de doelen tussen de ovj's en de vertegenwoordigers van het

PIT. De infiltratie was tot op een bepaalde hoogte succesvol verlopen, in die zin dat

er een aantal doelen reeds was bereikt. Over de mogelijkheid tot het bereiken van

een resterend doel, namelijk zicht krijgen op de financiers van een verdovende-

middelenlijn, waren de leden van het PIT aanmerkelijk optimistischer dan de ovj's.

De ovj's besloten, tegen de zin van het PIT, het infiltratietraject te beëindigen en het

niet-bereikte doel te laten voor wat het was.
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4.8.4 Doelen op andere wijze bereikt?
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Bij de bestudering van de negentien zaken is nagegaan of in die gevallen waarin de

infiltratie niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd, de gestelde doelen wellicht

alsnog, op een andere wijze, bereikt. zijn. De ingezette infiltratie heeft in vijf van de

negentien onderzochte zaken geresulteerd in het geheel of (groten)deels bereiken

van de gestelde doelen, zo is in het voorgaande reeds besproken. Die doen in dit

verband niet terzake.

In de helft van de overige veertien zaken blijkt het gelukt te zijn om de gestelde doe-

len alsnog langs andere weg (grotendeels) te bereiken. In de zaken 01, 08, 10, 17 en

19 zijn de doelen volledig bereikt; in de zaken 05 en 07 is dat gedeeltelijk gelukt. Het

waren andere, traditionele opsporingsmethoden die tot dat resultaat leidden: taps,

observatie, huiszoekingen, getuigenverhoren, verdachtenverhoren en documenten-

onderzoek (passagierslijsten, reisschema's enzovoort), kortom 'het ouderwetse

recherchewerk', zoals een van de respondenten het verwoordde. Op zaak 19 nafis

zijn in al deze zaken veroordelingen uitgesproken tegen een of meer verdachten. In

die zaken berustte de bewezenverklaring voornamelijk op de verklaringen van de

verdachten en/of medeverdachten en de resultaten van telefoontaps (01, 05, 08 en

17). In twee zaken was de verklaring van een getuige essentieel (07 en 10). Voor

zover de vooraf gestelde doelen niet volledig zijn bereikt, had dit betrekking op de

inbeslagneming van een partij verdovende middelen danwel het inzicht krijgen in

financieringen van partijen verdovende middelen.

In de andere gevallen is het evenmin met behulp van andere opsporingsmethoden

gelukt om de zaken tot een goed eind te brengen. Het merendeel is stopgezet

vanwege het uitblijven van resultaat. Van een enkel onderzoek - betreffende een

internationaal assistentieverzoek - is niet bekend of de doelen alsnog bereikt zijn

na het mislukken van de infiltratie.

Noodzakelijkheid van de infiltratie

De hierboven besproken kwestie over het bereiken van gestelde doelen met andere

opsporingsmethoden terwijl dat met infiltratie-inzet is mislukt, doet de vraag

opkomen naar de noodzakelijkheid van de inzet van infiltratie. Hieromtrent zijn

vragen gesteld aan de respondenten, althans in die zaken waarin infiltratie al dan

niet met - meer of minder- succes is toegepast. De uitkomsten geven een buiten-

gewoon diffuus antwoordpatroon. De meningen over de noodzaak van infiltratie-

inzet lopen sterk uiteen. Soms verschillen ook de diverse actoren (teamleider, ovj,

rechter) in een en dezelfde zaak van mening. Vaker echter zijn zij het roerend met

elkaar eens.

61 In die zaak ging het om de verijdeling van een ontsnapping uit een penitentiaire inrichting. De

ontsnapping is voorkomen door het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.
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In de snelkraakzaak (12) is de infiltratie volgens zowel de teamleider van de politie

als de rechter overbodig geweest. Taps en huiszoekingen zouden hetzelfde resultaat

opgeleverd hebben, en volgens de rechter leverden die bronnen ook voldoende

informatie op om de tenlastelegging bewezen te kunnen verklaren.

In de ontvoeringszaak zijn alle betrokkenen unaniem van mening dat de inzet van

infiltratie absoluut noodzakelijk was. In dit geval noemen zowel de betrokken team-

leider als de ovj de ernst van het feit - de dreiging om twee ovj's te ontvoeren en

liquideren - als de rechtvaardiging voor de inzet van infiltratie. Zij zijn deze mening

achteraf nog steeds toegedaan, ook al is de hele zaak op een gegeven moment als

een nachtkaars uitgegaan.

Ook in zaak 16 zijn de betrokkenen unaniem van mening dat het zonder de infil-

tratie nooit gelukt zou zijn om het uiteindelijk bereikte resultaat te boeken.

In een paar gevallen heeft zich een toevallige omstandigheid voorgedaan waardoor

de noodzaak om te infiltreren achteraf bezien overbodig was. Zo stuitte het opspo-

ringsteam in een grote drugszaak (10) op een in het buitenland gedetineerde hulp-

kracht van de misdaadorganisatie. Deze heeft een zodanig uitvoerige en belastende

getuigenis afgelegd dat de zaak in een keer tot een goed einde gebracht kon worden.

De bijdrage van de infiltratie was nihil. Het feit dat die getuige zich aandiende was

van tevoren, op het moment dat de infiltratie werd ingezet, onmogelijk te voorzien.

4.8.5 Neveneffecten

Het is natuurlijk mogelijk dat een infiltratietraject (onbedoelde) neveneffecten met

zich brengt. Neveneffecten kunnen positief of negatief zijn (zie ook hoofdstuk 1).

Aan de respondenten is gevraagd of met de inzet van infiltratie neveneffecten zijn

opgetreden.

In een aantal zaken heeft de infiltratie positieve neveneffecten gehad. In één zaak

(04) zou bij een groepje politiemensen meer kennis van en inzicht en interesse in

de drugshandel ontstaan zijn. Deze politiefunctionarissen zouden dat ook weer

overgebracht hebben op hun collega's. Verder zijn in het kielzog van dat onderzoek

andere drugszaken gestart, wat weer geleid heeft tot de aanhouding van een aantal

drugsdealers. Uit de infiltratie in de ontvoeringszaak kwamen aanwijzingen over een

grootscheepse handel in verdovende middelen door een derde partij. De informatie

over de vermoedelijke betrokkenheid van een van de verdachten bij de handel in

cocaïne is overgedragen aan een naburig regiokorps, dat al met een eigen onderzoek

daarnaar bezig was. De informatie uit de infiltratie leverde een doorbraak op.

In enkele zaken zagen de opspoorders zich met negatieve neveneffecten geconfron-

teerd. In een zaak die werd uitgevoerd in het kader van een assistentieverzoek van-

uit de Verenigde Staten, was volgens een van de respondenten een kortdurende

verstoring van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen het gevolg van de infil-

tratie-actie. In een ander geval had een functionaris van de CID de contacten onder-
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houden met de criminele burgerinfiltrant die in die zaak figureerde. Door de affaire

was zijn gezicht in het criminele milieu bekend geworden en heeft hij zijn CID-

werkzaamheden moeten staken.

4.8.6 Afbreukrisico's

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, wordt in de literatuur veelvuldig gewezen op de

afbreukrisico's die infiltratie met zich mee zou brengen. In paragraaf 4.5 is gebleken

dat op voorhand vooral rekening werd gehouden met operationele en fysieke af-

breukrisico's. Over de operationele risico's, dat wil zeggen risico's met betrekking tot

de stuurbaarheid van de infiltrant, is in paragraaf 4.8.3 reeds opgemerkt dat deze

zich slechts in één zaak (ten aanzien van een politie-infiltrant en in beperkte mate)

daadwerkelijk hebben voorgedaan. Van fysieke afbreukrisico's (risico's met betrek-

king tot de veiligheid van de infiltrant) was in twee zaken daadwerkelijk sprake.

Zodra deze risico's te groot dreigen te worden, grijpt het PIT in. Dit is in twee zaken

gebeurd.

In zaak 04 verloor de politie-infiltrant de greep op de situatie, toen de verdachten

kort voor de levering van de door de infiltrant bestelde verdovende middelen een

aantal malen de plaats en de tijd van overdracht wijzigden. Het PIT besloot toen van

de pseudo-koop af te zien, omdat gevreesd werd voor een rip deal en de veiligheids-

risico's te groot werden.

In zaak 18 verrichtten de verdachten contra-observatie in de richting van het obser-

vatieteam. Nu het observatieteam werd ingezet tijdens het optreden van de politie-

infiltrant, kon als gevolg van de contra-observatie de veiligheid van de politie-infil-

trant niet meer worden gegarandeerd. Het PIT besloot daarop, na overleg met de

recherchechef, de politie-infiltrant te vervangen door een collega. Voordat deze werd

ingezet, werd het infiltratietraject echter om een andere reden beëindigd.

In de overige zaken was, voor zover de respondenten dat konden beoordelen, de

veiligheid van de infiltranten geen moment in gevaar.

Strafvorderlijke afbreukrisico's hebben zich vooralsnog niet gemanifesteerd evenmin

als politieke afbreukrisico's. Wel bestond in één zaak bij de CTC de verwachting dat

de uitvoering van het voornemen tot infiltratie onaanvaardbare politieke risico's met

zich zou brengen. Dat vormde voor de CTC een van de redenen om haar toestem-

ming te onthouden.

De zaken waarin infiltratie heeft plaatsgevonden, overziende, lijken de risico's die

infiltratie met zich meebrengt 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,

zie paragraaf 4.6.2) lijken daarin een belangrijke rol te spelen.
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Samenvatting

Van de vijf zaken waarin nieuwe en voor het opsporingsonderzoek relevante infor-

matie 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.

Volgens de respondenten zijn vier 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, CID, OM en PIT.

In de helft van de overige veertien zaken blijkt het gelukt te zijn om de gestelde

doelen langs andere weg alsnog (gedeeltelijk) te bereiken: in vijf zaken volledig, in

twee zaken gedeeltelijk. Het waren andere, traditionele opsporingsmethoden die

tot dat resultaat leidden: taps, observatie, huiszoekingen, getuigenverhoren, ver-

dachtenverhoren en documentenonderzoek. 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.

4.9 Succes- en faalfactoren

Tot slot van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de vraag of er in het alge-

meen factoren zijn aan te wijzen die een positieve invloed (succesfactoren) danwel

een negatieve invloed (faalfactoren) hebben op de effectiviteit van infiltratie.

Hierbij moet direct een relativerende opmerking gemaakt worden. Het is weliswaar

verleidelijk om te proberen succes- en faalfactoren aan te wijzen, het beschikbare

onderzoeksmateriaal laat dit niet goed toe. De negentien bestudeerde zaken laten

daarvoor te zeer een diffuus beeld zien. Om te beginnen zijn de zaken qua uitkom-

sten zeer uiteenlopend. Er zijn vijf zaken waarin met de infiltratie in meer of min-

dere mate resultaat is geboekt, zeven zaken waarin wel geïnfiltreerd is, maar zonder

resultaat, en zeven zaken waarin de infiltratie nooit totstandgekomen is.

Worden bij dat gevarieerde beeld ook een aantal kenmerken van de zaken en het

verloop van de infiltratie-acties betrokken, dan ontstaat er een palet van negentien,

zeer uiteenlopende, unieke zaken. In dat palet is het moeilijk om een systematiek te

ontdekken.

Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De in het onderzoeksmateriaal meest

voorkomende zaken, te weten drugszaken, komen zowel in de meer als in de minder
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succesvolle zaken voor. Hetzelfde geldt voor ambtelijke corruptie; dergelijke zaken

worden onder zowel de'gelukte' als de'mislukte' zaken aangetroffen.

Ook ten aanzien van het aantal verdachten is er geen systematiek te ontdekken.

Onder zowel de 'gelukte' als de 'mislukte' infiltratiezaken komen omvangrijke

dadergroepen van tientallen verdachten voor, naast zaken met groepjes verdachten

van twee tot vijf personen.

Evenmin komen er ten aanzien van het aantal ingezette infiltranten of de duur van

de infiltratieperiode duidelijke verschillen tussen de'gelukté en de mislukte' zaken

naar voren. Het aantal bestudeerde zaken is te gering om op een verantwoorde wijze

tot duidelijke succes- en faalfactoren te komen.

Wat twee aspecten van infiltratie-operaties betreft, zijn er aanwijzingen dat deze

het bereiken van resultaten kunnen beïnvloeden. Die aspecten zijn: het feit of een

onderzoek is gestart naar aanleiding van een internationaal assistentieverzoek en

de positie van de infiltrant bij aanvang van de infiltratie. Het onderzoeksmateriaal

omvat vijf internationale assistentieverzoeken. In drie van die zaken is de infiltratie

In paragraaf 4.7 is al uitgelegd dat de uitvoering van internationale assistentie-

verzoeken specifieke problemen met zich meebrengt.

Een ander aspect dat het verloop en de resultaten van infiltratie kan beïnvloeden

betreft de positie van de infiltrant bij aanvang van de infiltratie. Het leggen van

contact met de verdachte is een voorwaarde voor het verkrijgen van relevante

informatie door middel van infiltratie. Nu een introductie door een informant (een

burger) nauwelijks meer tot de mogelijkheden behoort62, moet de infiltrant op eigen

kracht kennismaken met de verdachte en zijn vertrouwen proberen te winnen. Dit

is moeilijk en kost veel tijd. In de twee meest succesvolle zaken was deze fase (het

maken van contact en het winnen van vertrouwen) al voorbij op het moment waar-

op de infiltratie een aanvang nam. Het betrof hier een criminele burgerinfiltrant en

een politie-infiltrant. Het laatste geval (een politie-infiltrant die al contact heeft met

de verdachte) lijkt uitzonderlijk te zijn. Het eerste (een burgerinfiltrant die reeds

door de verdachte is benaderd) is minder uitzonderlijk. Het is uiteraard niet zo dat

het bestaan van (crimineel) contact een garantie vormt voor een succesvolle afloop

van infiltratie, maar wel kan het bijdragen aan een soepeler en sneller verloop van

het traject.

62 Zoals reeds is uitgelegd werd een dergelijke informant vóór'Van Traa' niet in de pv's vermeld (het

ging om een '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 stuit sinds juni

1996 op grote bezwaren. Om deze redenen vindt een dergelijke introductie niet meer plaats.

1•.

i'.
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Ten slotte verdient in dit verband de parallelle inzet van andere opsporingsmetho-

den speciale aandacht. Deze inzet kan op grond van dit onderzoek niet als een

succes- of faalfactor aangemerkt worden. In alle zaken zijn namelijk een of meer

andere opsporingsmethoden simultaan aan de infiltratie ingezet. Wat het resultaat

zou zijn geweest zonder die andere methoden, valt derhalve niet te zeggen.

Wel is het duidelijk geworden dat de parallelle inzet van andere methoden, een aan-

tal pluspunten heeft. Het verbetert de informatiepositie zodanig dat het mogelijk-

heden geeft tot sturing van de infiltrant en tot het reduceren van afbreukrisico's. Een

voorbeeld daarvan is de rol van een observatieteam: dreigt een situatie zich zodanig

te ontwikkelen dat een infiltrant fysieke risico's loopt, dan kan het observatieteam er

zorg voor dragen dat er wordt ingegrepen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de

parallelle inzet van andere opsporingsmethoden een randvoorwaarde voor een

veilige uitvoering van infiltratie is, en daarmee voor het slagen van een infiltratie-

operatie.

Samenvatting
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 belang-

rijke factor te zijn. Als al bij aanvang van een infiltratietraject een (crimineel) con-

tact 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 uit-

voering (denk aan afbreukrisico) en het welslagen van infiltratie te zijn.
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Slotbeschouwing

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 infil-

tratie 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 kant-

tekeningen 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.
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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 moei-

lijker 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 assistentie-

verzoek 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 nega-

tieve 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 zelf-

standig 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 burger-

infiltrant. De inzet van dergelijke infiltranten is sinds juni 1996 de facto geblokkeerd.

Het spreekt voor zichzelf dat een 'eigen' introductie van de politie-infiltrant door-

gaans 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
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volledig geslaagde zaak uit dit onderzoek een criminele burgerinfiltrant heeft

gefigureerd.

Met de twee hierboven gemaakte kanttekeningen aangaande de internationale assis-

tentieverzoeken 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 documenten-

onderzoek (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 moment-

opname. Het is voor niemand precies te voorspellen welke toekomstige ontwikkelin-

gen 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

infiltratie 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.
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have failed. At the same time the nature of the cases involved, as well as the nature

of the method make that success is not guaranteed at all; the risk of failure should

not be overlooked.



Literatuur

Ashworth, A.

Should the police be allowed to use

deceptive practices?

The Law Quarterly Review, jrg. 114,

januari 1998, pp. 108-140

Blom, T.

Drugs in het recht, recht onder druk: een

onderzoek naar de relatie tussen de straf-

rechtelijke handhaving van de Opiumwet,

de daarbij gehanteerde opsporings-

methoden en het recht op privacy van

burgers

Arnhem, Gouda Quint, 1998

Brodeur, J.P.

Undercover policing in Canada: a study

of its consequences. In: C. Fijnaut.,

G.T. Marx (red.), Undercover; police

surveillance in comparative perspective

Den Haag, Kluwer, 1995, pp. 71-102

Cleiren, C.P.M.

Artikel 1 WvSv. In: G. Duisterwinkel,

A.L. Meiai, M.S. Groenhuijsen e.a. (red.),

Het Wetboek van Strafvordering, artikels-

gewijs commentaar

Arnhem, Gouda Quint, z.j. (losbladig)

Cleiren, C.P.M., J.F. Nijboer

Strafvordering; tekst en commentaar

Deventer, Kluwer,1997

Corstens, G.J.M.

Het Wetboek van Strafvordering

Arnhem, Gouda Quint, 1995

Dias Ferreira, V.

Problèmes posés par la mise en oeuvre

des opérations undercover dans Ie

domaine de la lutte contre Ie trafic des

stupéfiants

Revue de droit pénal et de criminologie,

jrg. 76, nr. 5, 1996, pp. 557-588

Enquêtecommissie Opsporings-

methoden

Inzake opsporing, Eindrapport

Den Haag, Sdu, 1996

Foqué, R en A.C. 't Hart

Instrumentaliteit en rechtsbescherming:

grondslagen van een strafrechtelijke

waardendiscussie

Arnhem, Gouda Quint, 1990

Frielink, P.M.

Infiltratie in het strafrecht: een onderzoek

naar de materieelrechtèlijke en formeel-

rechtelijke aspecten van het opsporen van

strafbare feiten door middel van infiltratie

Arnhem, Gouda Quint, 1990

Instellingsbesluit CTC

Instellingsbesluit CTC en Modelbrief van

het college van Procureurs-Generaal aan

de Hoofdofficieren van justitie

Den Haag, Openbaar Ministerie, 1994

Kamerstukken II

1990-1991, 21 800 VI, nr. 39

Kamerstukken 11

1995-1996, 24 072, nr. 46

Kamerstukken II

1996-1997, 25 403, nrs. 1-3

Kamerstukken 11

1997-1998, 25 403, nr. 7

Kamerstukken II

1998-1999a, 25 403, nr. 25

Kamerstukken II

1998-1999b, 25 403, nr. 33

Kamerstukken II

1998-1999c, 26 294, nr. 1-3



Literatuur

Kleemans, E.R., E.A.I.M. van den Berg,

H.G. van de Bunt,

Georganiseerde criminaliteit in Nederland,-

rapportage op basis van de WODC-monitor

Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC,

1998

Onderzoek en beleid, nr. 173

Koppen, P.J. van

Amerikaans tappen; het nut van

afluisteren

Nederlands Juristenblad, jrg. 70, afl. 8,

1995, pp. 269-273

Kruse, G.

Bundesrepublik Deutschland. In:

W. Gropp (red.), Besondere Ermittlungs-

massnahmen zur Bekdmpfung der Organi-

sierter Kriminalitdt

Freiburg i.Br., Max-Planck-Institut, 1993,

pp. 105-209

Marx, G.T.

Undercover; police surveillance in America

Berkeley, University of California Press,

1988

Meerman, R.

De infiltrant; praktijkverhalen van de man

die de leiding had over het eerste Amster-

damse Infiltratieteam

Lelystad, Vermande, 1995

Opsporingsmethoden en Opsporings-

middelen

Voorlopige uitgangspunten van het college

van Procureurs-generaal met betrekking

tot de inzet van (bijzondere opsporings-

methoden en -middelen

Arnhem, Openbaar Ministerie, december

1996 (niet officieel gepubliceerd)

Podolsky, J.

Wahrnehmung, Ermittlung und Verfolgung

neuerer Kriminalitdtsformen in Deutsch-

land; Analyse von Problemen des Einsatzes

klassischer polizeilicher Ermittlungs-

118

methoden, mit Blick auf die Notwendigkeit

und Rechtmdssigkeit des Einsatzes von

Verdeckten Ermittlern und V-Personen

Tubingen, 1995 (proefschrift)

Reijne, Z.; R.F. Kouwenberg,

M.P. Keizer

Tappen in Nederland

Arnhem, Gouda Quint, 1996

Onderzoek en beleid, nr. 155

Vasquez, I.J. S.E. Kelly

Management's commitment to the

undercover operative

FBI Law Enforcement Bulletin, jrg. 58,

nr. 2, 1989, pp. 3-12

Vest, H.

Schweiz. In: W. Gropp (red.), Besondere

Ermittlungsmassnahmen zur Bekdmpfung

der Organisierter Kriminalitdt

Freiburg i.Br., Max-Planck-Institut, 1993,

pp. 635-693

Werkgroep Vooronderzoek

opsporingsmethoden

Opsporing gezocht

Den Haag, Sdu, 1994



Bijlage 1

Samenstelling van de begeleidingscommissie

Voorzitter

mr. J.M. Verheul Gerechtshof Amsterdam

Leden

mr. F.C.V. de Groot Landelijk Bureau Openbaar Ministerie

H.A. Jansen Regionale Recherchedienst, regiokorps

Rotterdam-Rijnmond

mr. M. Jongeneel-van Amerongen Ministerie van Justitie, directie Wetgeving

drs. R. Landman divisie Centrale Recherche Informatiedienst

(vanaf 1 januari 1999)

mr. dr. E.R. Muller Crisis Onderzoek Team

(tot I januari 1999)

mr. B.A. Stap Ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid



Bijlage 2

Overzicht van `sleutelinformanten'

Politie

drs. R. Landman

D. Driesen

R. Karstens

J. Benard

Korps Landelijke Politiediensten, divisie CRII

Politie Haaglanden, commissaris

Korps Landelijke Politiediensten, divisie CRI

Korps Landelijke Politiediensten, divisie CRI

Openbaar Ministerie

mr. F. van Straelen

mr. P.M. Frielink

Ministerie van Justitie

mr. M. Jongeneel-van Amerongen

Rechterlijke Macht

mr. J.H.M. Willems

mr. R. van Os-Lange

Wetenschap

dr. J.F. Nijboer

dr. J.L.M. Boek

mr. V. Mul

Parket Haarlem, officier van justitie

Parket Arnhem, officier van justitie CID

Ministerie van Justitie, directie Wetgeving

Gerechtshof Amsterdam, vice-president

Rechtbank Amsterdam, vice-president

Rijksuniversiteit Leiden, universitair hoofddocent

tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het

gerechtshof Amsterdam

Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor

strafrechtswetenschappen, universitair hoofd-

docent; tevens rechter-plaatsvervanger bij de

arrondissementsrechtbank Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie

strafrecht, wetenschappelijk onderzoeker

tr



Bijlage 3

Tabellen

Tabel 1: In 1995 t/m 1997 aangemelde en ingezette infiltraties uitgesplitst naar parket, in

absolute aantallen

aanmelding inzet

Alkmaar 2 2

Amsterdam 4 2

Haarlem 7 5

Utrecht 2 1

Almelo 2 2

Arnhem 8 6

Zutphen 2 1

Zwolle 11 5

Dordrecht - -

Den Haag 15 8

Middelburg 1 1

Rotterdam 10 7

Breda 7 2

Den Bosch 11 9

Maastricht 5 3

Roermond 2 1

Assen 3 3

Groningen 3 1

Leeuwarden 2 1

Landelijk Bureau Openbaar Ministerie 5

totaal 102 60

Tabel 2: Ingezette infiltraties uitgesplitst per jaar, in absolute aantallen

1995 1996 1997 totaal

politie-infiltratie

burgerinfiltratie

22

11

12

2

12

1

46

14

totaal 33 14 13 60
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Zaaksbeschrijvingen

Zaak 01

Het opsporingsonderzoek van een regionale recherchedienst betrof fraude, geweld en

handel in verdovende middelen door een groepering met drie tot vijf hoofdverdachten,

van wie er één de spil vormde. Allen waren afkomstig uit of woonachtig in een volksbuurt

van een grote stad.

Volgens de aanvraag bij de CTC zou de hoofdverdachte door politie-infiltranten worden

benaderd via mensen uit zijn omgeving. Men achtte het te gevaarlijk hem rechtstreeks

te benaderen. Een van die personen kwam regelmatig in een uitgaansgelegenheid en

politie-infiltranten zouden proberen in die uitgaansgelegenheid contact met hem te leg-

gen. Als dat contact zou zijn gelegd, zou worden bekeken op welke wijze het onderzoek

verder vorm zou kunnen worden gegeven. Een pseudo-koop zou tot de mogelijkheden

behoren.

De CTC gaf toestemming voor de uitvoering van de infiltratie-actie. Gedurende een periode

van tien tot elf maanden legde de politie-infiltrant enige tientallen bezoeken af aan de

horecagelegenheid. Hij legde wel contact met de bewuste persoon, maar deze was erg

gesloten. Bovendien was hij enigszins buiten de groepering komen te staan en was zijn

contact met de hoofdverdachte niet goed meer. Daarnaast waren er sporen van lekken

van informatie naar de criminele groepering door functionarissen die op de een of andere

manier bij het opsporingsonderzoek waren betrokken.

De infiltratie is wegens gebrek aan resultaat gestopt. Uiteindelijk kon tegen de hoofd-

verdachte met behulp van klassieke opsporingsmethoden zoals telefoontap en horen van

medeverdachten voldoende bewijsmateriaal worden verzameld.

De hoofdverdachte werd uiteindelijk veroordeeld door het gerechtshof tot een gevan-

genisstraf van drie jaar en negen maanden. Het hof overwoog dat een straf van vier jaar

passend was, maar dat een strafkorting van drie maanden werd toegepast. In het op-

sporingsonderzoek hadden (hier irrelevante) onregelmatigheden plaatsgevonden.

Zaak 02

Het opsporingsonderzoek van een regionale recherchedienst had betrekking op een

politie-ambtenaar die vertrouwelijke informatie aanbood aan hem bekende personen uit

of verwant aan het criminele milieu.

Een van die personen, die als crimineel te boek stond, meldde bij de politie dat hem ver-

trouwelijk politie-informatie werd aangeboden. Vervolgens werd door de CID een plan

ontwikkeld waarin deze crimineel hetzij zou meewerken aan het introduceren van iemand

die de informatie zou kopen, hetzij zelf een pseudo-koop zou verrichten.
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Uiteindelijk heeft de crimineel meegewerkt aan een pseudo-koop, waarvoor de CTC

mondeling toestemming heeft gegeven. Hij is onder regie van politie en justitie op het

aanbod vertrouwelijke politie-informatie te kopen ingegaan en heeft daartoe een afspraak

gemaakt, Degene die de informatie leverde, werd onmiddellijk na het overhandigen daar-

van op heterdaad aangehouden. Hij bleek een politie-ambtenaar die werkzaam was bij de

RCID en hij legde een bekennende verklaring af. De zaak is inmiddels aanhangig bij de

rechtbank.

Zaak 03

Het opsporingsonderzoek van een speciaal team van de regionale recherchedienst had

betrekking op invoer van en handel in verdovende middelen van aanzienlijke omvang.

De verdachten waren van diverse nationaliteiten.

De verdachten vroegen aan een informant van de politie hand- en spandiensten te ver-

lenen bij de invoer van een partij verdovende middelen. Volgens de aanvraag bij de CTC

had de informant een crimineel verleden. De invoer zou plaatsvinden met een schip dat

vermoedelijk in het buitenland zou aankomen, maar niet was uitgesloten dat het schip in

Nederland zou aankomen. In. het buitenlandse traject speelde ook een infiltrant een rol,

maar zijn identiteit, status en rol bleven onduidelijk.

Vanwege alle onduidelijkheden gaf de CTC toestemming om de informant hand- en span-

diensten te laten verrichten, maar onder de voorwaarde dat de partij grotendeels zou

worden geveegd zodra hij zou zijn gelokaliseerd. Het onderzoek is echter voortijdig ge-

stopt, omdat de hoofdverdachte ziek werd. De partij verdovende middelen kon ook later

niet worden gelokaliseerd. De zaak is geseponeerd.

Zaak 04

Het opsporingsonderzoek van een districtelijke recherchedienst had betrekking op drugs-

handel in het centrum van een provinciestad. Rondom de Antilliaanse verdachten ont-

stond veel overlast op straat in de vorm van bijvoorbeeld vechtpartijen.

Aan de CTC werd toestemming gevraagd om de politie-infiltrant contacten te laten leggen

in uitgaansgelegenheden en na twee of drie voorkopen van een gebruikershoeveelheid

een grotere partij verdovende middelen te kopen. De CTC berichtte dat de aanvraag een

pseudo-koop betrof en dat deze zaak slechts achteraf ter registratie behoefde te worden

gemeld.
De infiltrant legde vervolgens gedurende een periode van twee maanden met twee ver-

dachten contact en deed twee vooraankopen van beide honderd gram. De aankoop van

de grotere partij van een kilo liep mis.

Kort daarna werden de twee verdachten aangehouden in verband met een vernieling

en werd de infiltratie gestopt. Beide verdachten zijn vervolgd voor handel in verdovende

middelen en voor vernieling. Zij werden onherroepelijk veroordeeld tot achttien maanden

gevangenisstraf. Tegen de andere verdachten werd geen of onvoldoende bewijs voor

deelname aan de verdovende-middelenhandel geleverd.
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Zaak 05

Het opsporingsonderzoek van een kernteam betrof internationale handel in verdovende

middelen. Aan de CTC werd toestemming gevraagd om een criminele burgerinfiltrant in

te zetten. Deze zou ten behoeve van de hoofdverdachte aan iemand in het buitenland

een geldbedrag overhandigen. In ruil daarvoor zou de infiltrant papieren ontvangen met

betrekking tot een transport van verdovende middelen van aanzienlijke omvang.

Aanvankelijk was het plan deze partij te vegen, zonder dat bewijsmateriaal zou worden

verzameld tegen de hoofdverdachte. De CTC ging daarmee akkoord, onder de voorwaarde

dat wijzigingen in het tactisch concept opnieuw moesten worden voorgelegd. Later werd

het verzoek opnieuw aan de CTC voorgelegd, nu met het plan om de partij gecontroleerd

af te leveren. Hiervoor gaf de CTC om een aantal redenen geen toestemming, onder

andere omdat de infiltrant inmiddels zelf verdacht was van betrokkenheid bij een groot

(ander) verdovende middelentransport, wellicht ook een eigen belang had bij het aanhou-

den van de hoofdverdachte en de hoofdverdachte ook voor andere strafbare feiten kon

worden vervolgd.

Overigens hadden de criminele burgerinfiltrant en de hoofdverdachte inmiddels geen

contact meer, zodat het plan, zelfs met toestemming van de CTC, niet meer uitvoerbaar

was. Er werd uiteindelijk met behulp van traditionele opsporingsmethoden voldoende

bewijsmateriaal tegen de hoofdverdachte verzameld. Deze is inmiddels veroordeeld tot

een aanzienlijke vrijheidsstraf en geldboete.

Zaak 06

Het opsporingsonderzoek van een regionale recherchedienst betrof verdovende-middelen-

handel op grote schaal. In deze zaak waren vier verdachten, onder wie een Nederlandse

hoofdverdachte en een familielid van hem.

De CTC gaf toestemming om een Nederlandse politie-infiltrant te laten proberen via een

.vriend van de hoofdverdachte contact te maken met de verdachten; in een later stadium

kon dan een buitenlandse politie-infiltrant worden geïntroduceerd. Het uiteindelijke doel

was een pseudo-koop van verdovende middelen.

Bij de aanvang van de infiltratie bleek de vriend te zijn ondergedoken. Hij had ruzie

gekregen met de hoofdverdachte. Vervolgens werd de infiltratie gericht op het familielid

van de hoofdverdachte. Tussen dit familielid en de infiltrant klikte het niet. De oorspron-

kelijke infiltrant werd vervangen door een andere. Deze kreeg wel contact met het familie-

lid, maar niet met de hoofdverdachte. Wegens het uitblijven van concrete resultaten is de

infiltratie na tien tot elf maanden stop gezet. De hoofdverdachte loopt nog vrij rond; het

familielid is in een ander opsporingsonderzoek aangehouden.

Zaak 07

Het opsporingsonderzoek door een kernteam in samenwerking met en op initiatief van

een buitenlandse opsporingsinstantie betrof het witwassen van geld uit cocaïnehandel.
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Eén of twee Colombianen werden gezien als hoofdverantwoordelijken voor grootscheepse

cocaïnesmokkel vanuit Colombia naar Europa. Deze verdachten zouden ook achter de

onderhavige witwasoperatie zitten.

Aan de CTC werd om toestemming gevraagd om een Nederlandse politie-infiltrant geld te

laten ontvangen dat vermoedelijk door de verdachten crimineel was verworven. De infil-

trant zou dat geld op een rekening storten. Als de operatie zou worden uitgebreid, zou

een frontstore kunnen worden gecreëerd, eventueel een bank. De CTC gaf geen toestem-

ming, omdat er onvoldoende informatie aan de CTC ter beschikking werd gesteld.

De buitenlandse' opsporingsinstantie waarmee zou worden samengewerkt, is nadien niet

meer op zaak teruggekomen. De plannen voor de operatie zijn geschrapt.

Zaak 08

Het opsporingsonderzoek van de rijksrecherche had betrekking op een van corruptie

verdachte medewerker van een arrondissementsparket. Deze zou via een tussenpersoon

vertrouwelijke stukken verkopen aan personen in het criminele milieu. Tijdens het onder-

zoek rees het vermoeden dat de verdachte zich ook bezighield met handel in verdovende

middelen.

Volgens de aanvraag bij de CTC zou een politie-infiltrant zich voordoen als crimineel en

proberen in contact te komen met de hoofdverdachte en diens tussenpersoon. Tegelij-

kertijd zouden namaakstukken naar het arrondissementsparket worden gestuurd, die

betrekking hadden op een opsporingsonderzoek tegen de politie-infiltrant. Dit had tot

doel de verdachte ertoe te brengen de stukken aan hem te koop aan te bieden. De CTC

gaf toestemming.

Er zijn gedurende een maand ook daadwerkelijk stukken gefaxt, maar de verdachte deed

er niets mee, aangezien de politie-infiltrant er niet in was geslaagd met hem in contact te

komen. Tegen de hoofdverdachte werd ondertussen met behulp van klassiek recherche-

werk bewijsmateriaal verzameld. Uiteindelijk werd tegen een vijftal verdachten strafver-

volging ingesteld, waaronder de echtgenote van de hoofdverdachte. De hoofdverdachte is

onherroepelijk door het gerechtshof veroordeeld voor handel in verdovende middelen en

corruptie tot een gevangenisstraf van vier jaar.

Zaak 09

Het onderzoek vloeide voort uit een rechtshulpverzoek en betrof mensensmokkel. Een

buitenlandse undercover-agent had de verdachten laten weten vrienden te hebben die

vanuit Pakistan via Europa naar het buitenland zouden moeten worden gesmokkeld. Die

vrienden zouden (buitenlandse) undercover-agenten zijn.

De CTC gaf toestemming, maar de operatie is niet uitgevoerd. De buitenlandse dienst kon

geen geschikte undercover-agenten vinden.
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Zaak 10

Het opsporingsonderzoek door een regionale recherchedienst betrof verdovende-midde-

lenhandel, heling van gestolen voorwerpen, witwassen en geweldpleging, en vloeide voort

uit een rechtshulpverzoek. De gestolen voorwerpen werden door de verdachten in ont-

vangst genomen als betaling voor de levering van verdovende middelen. De groep mat

vele tientallen personen. Als hoofdverdachten werden enkele Turkse mannen en een

Nederlander aangemerkt.

De CTC gaf toestemming om politie-infiltranten in contact te laten komen met de ver-

dachten door het aankopen van gebruikershoeveelheden drugs en het wisselen van grote

sommen geld. Daarna zouden de verdachten moeten komen met het aanbod harddrugs te

leveren en zou een pseudo-koop worden gesloten.

De operatie is na zeven maanden stopgezet. Er werd wel contact gelegd met een hoofd-

verdachte, en er werden gebruikershoeveelheden drugs aangekocht. Maar deze hoofd-

verdachte was uiterst argwanend en binnen de voor de infiltratie beschikbare tijd kon niet

worden overgegaan tot het wisselen van geld of tot een pseudo-koop.

Uiteindelijk konden de verdachten worden aangehouden dankzij de verklaring van een

medepleger, die in het buitenland was aangehouden. De hoofdverdachten werden door de

rechtbank veroordeeld tot straffen, variërend van vijf tot zeven jaar. Enkele verdachten zijn

in hoger beroep gegaan, alwaar de zaak thans aanhangig is.

Zaak 11

Het onderzoek werd op basis van een rechtshulpverzoek uitgevoerd door een Canadese

opsporingsinstantie en betrof handel in verdovende middelen. Het LIT werd betrokken bij

de uitvoering van het verzoek. Het ging om twee Canadese hoofdverdachten met contac-

ten met een criminele organisatie van onbekende omvang.

De Canadese autoriteiten vroegen toestemming om een burgerinfiltrant in Nederland te

laten opereren. De hoofdverdachten zouden een auto met enige tientallen kilo's van waar-

schijnlijk verdovende middelen laden. De buitenlandse infiltrant zou het voertuig dan naar

het land van bestemming brengen. Vanwege de gevoelige aard van burgerinfiltratie in

Nederland werd er door de aanvragers een politie-infiltrant van het LIT tussen geschoven.

Bovendien zou zo veel mogelijk worden bewerkstelligd dat de verdovende middelen.in

Nederland in beslag werden genomen.

De auto is door de buitenlandse burgerinfiltrant naar Nederland gebracht en is daar door

het LIT 'overgenomen'. De auto heeft enkele weken onder observatie in Nederland gepar-

keerd gestaan, maar werd niet benaderd. Uiteindelijk is de auto door een derde persoon

(leeg) over de grens gebracht. Er werden geen verboden handelingen geconstateerd en

het onderzoek is daarna gestopt.
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Zaak 12

Het opsporingsonderzoek van een speciaal, bovenregionaal rechercheteam betrof een

groep van ongeveer twintig personen van verschillende etniciteit, die bij snelkraken dure

computers stalen.

De CTC gaf toestemming om een politie-infiltrant te laten proberen contact te leggen met

de hoofdverdachte in een horecagelegenheid.

Gedurende een periode van enkele maanden legde een politie-infiltrant drie bezoeken af.

De hoofdverdachte verscheen niet. In het tactisch onderzoek was inmiddels de identiteit

van een heler bekend geworden. Deze bood computerapparatuur in de krant te koop aan.

Met toestemming van de CTC is vervolgens bij deze heler gedurende een periode van twee

maanden een voorkoop (één computer) en een bewijsaankoop (een partij computers)

opgezet. Op de dag waarop de infiltrant zijn partij computers zou ophalen, werden de

heler en andere verdachten aangehouden en werd bij de heler een grote partij gestolen

computers in beslag genomen. De heler is zonder dat de rechter gebruikmaakte van infor-

matie afkomstig van de pseudo-koop, onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf

van 21 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk.

Zaak 13

Het opsporingsonderzoek van een kernteam betrof voorbereidingshandelingen voor ont-

voering van een ovj door vermoedelijk een Nederlander (hoofdverdachte) en één of meer

Oost-Europeanen.

De CTC gaf toestemming om op een camping waar veel penoze komt, contact te leggen

met de hoofdverdachte, en contacten te continueren en te intensiveren.

De politie-infiltrant kwam gedurende een infiltratieperiode van ruim twee maanden niet

met de hoofdverdachte in contact. Hij verkreeg wel informatie over handel in verdovende

middelen van iemand anders. De infiltratie is daarna overgenomen door een regionaal

politiekorps. Het onderzoek naar de ontvoeringsdreiging is inmiddels stopgezet. Er kwa-

men geen nieuwe berichten dat de bedreiging nog actueel zou zijn.

Zaak 14

Volgens CID-informatie zou een Turkse coffeeshophouder zich in een middelgrote pro-

vinciestad bezighouden met handel in verdovende middelen in hoeveelheden van enige

honderden grammen tot een kilo.

Aan de CTC werd om toestemming gevraagd om een politie-infiltrant in de coffeeshop

kleine voor- en vertrouwensaankopen en later een bewijsaankoop te laten doen. De CTC

weigerde toestemming. Het was onduidelijk of de verdachte in georganiseerd verband

werkte. Bovendien waren nog geen andere opsporingsmethoden toegepast, zoals de tele-

tap. De CTC was van mening dat een aanvraag van een gvo, dat nodig is om telecommu-

nicatie te tappen, niet kansloos was. Het onderzoek is gestopt.
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Zaak 15

Het opsporingsonderzoek door een regionale recherchedienst betrof handel in verdovende

middelen, met een omvang van enige tientallen kilo's. De verdachten waren drie of vier

Turkse mannen en vrouwen.

Blijkens de aanvraag bij de CTC was het de bedoeling dat een politie-infiltrant één of meer

vooraankopen zou doen van kleine hoeveelheden verdovende middelen. Later zou hij een

grote partij kopen. De CTC gaf toestemming, maar het plan is niet uitgevoerd, omdat de

hoofdverdachte verdween en het erop leek dat de groep zijn criminele activiteiten had

gestaakt. De strafzaak tegen de verdachten is geseponeerd.

Zaak 16

Bij een in 1996 begonnen infiltratie naar aanleiding van een ontvoeringsdreiging van een

ovj (zie zaak 13), stuitte de infiltrant op enkele personen van verschillende nationaliteit die

bezig waren een verdovende-middelenlijn met Zuid-Amerika op te zetten.

Deze personen bleken reeds voorwerp van onderzoek door de regionale recherchedienst

van een ander regionaal politiekorps. Deze nam het infiltratietraject over, dat met toe-

stemming van de CTC op de bovengenoemde personen werd gericht. De bedoeling was

om politie-infiltranten in contact te brengen met de verdachten om de omvang van hun

organisatie vast te stellen en over te gaan tot een pseudo-koop. Daarna zou naar bevind

van zaken worden gehandeld. De politie-infiltranten zouden een frontstore kunnen op-

zetten dat kon dienen als bestemming voor het transport waarin de verdovende middelen

zouden worden verborgen, of de politie-infiltranten zouden het gehele transport kunnen

verzorgen. In Nederland zou worden overgegaan tot inbeslagneming en aanhouding.

Beide infiltranten hebben gedurende een tijdspanne van drie maanden diverse malen met

de verdachten vergaderd over de invoer van verdovende middelen. Een vergadering op

CuraCao met de leveranciers van de verdachten ging niet door, omdat de verdachten niet

verschenen.

Daarna is overgegaan tot de aanhouding van de verdachten. Zij zijn zowel in eerste aan-

leg als in hoger beroep veroordeeld. De opgelegde gevangenisstraffen variëren van bijna

twee jaar en zes maanden tot zeven jaar. De veroordelingen zijn mede gebaseerd op de

informatie die tijdens de infiltratie werd verzameld. Er is geen zicht gekomen op de finan-

ciële stromen en op de grote handelaren.

Zaak 17

Het opsporingsonderzoek werd uitgevoerd door een team van een regionale recherche-

dienst en betrof grootschalige handel in verdovende middelen door een uit Suriname

afkomstige familie. Rondom deze familie was een groep van enige tientallen personen
werkzaam.

De CTC gaf toestemming aan een politie-infiltrant om eerst sociale contacten te leggen

en deze later uit te bouwen tot criminele contacten, waarbij een aantal voorkopen zou

t

t
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kunnen worden uitgevoerd. Nadat de infiltrant contact had gelegd, zou men bekijken hoe

het onderzoek verder zou kunnen worden vormgegeven.

De politie-infiltrant slaagde erin een kort sociaal contact met de hoofdverdachte tot stand

te brengen.

De infiltratie werd beëindigd toen met behulp van klassieke opsporingsmethoden voldoen-

de bewijsmateriaal tegen de hoofdverdachte was verzameld om hem aan te houden. Het

definitieve bewijs tegen de verdachten kon worden geleverd met behulp van voornamelijk

verklaringen van medeverdachten en tapverslagen. De hoofdverdachte is door de recht-

bank veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. De zaak is thans in hoger beroep.

Zaak 18

Het onderzoek vloeide voort uit een rechtshulpverzoek en betrof het witwassen van geld,

afkomstig van drugshandel. Het aantal betrokkenen was onbekend, maar enkele Colom-

bianen werden als verdachten genoemd.

Blijkens de aanvraag bij de CTC zou een Nederlandse politie-infiltrant in Nederland, ver-

moedelijk crimineel, verworven geld in ontvangst nemen. Dit geld zou moeten worden

gestort op een bankrekening, die werd beheerd door de buitenlandse overheid die het

rechtshulpverzoek deed. De CTC gaf toestemming en enkele overdrachten hebben daad-

werkelijk plaatsgevonden, verspreid over een periode van vijf maanden.

Het onderzoek is daarna stopgezet, wegens een verschil van opvatting tussen de Neder-

landse en de buitenlandse autoriteiten over de aard en de omvang van het onderzoek.

Zaak 19

Het onderzoek van een kernteam richtte zich op een mogelijke gewelddadige bevrijding

van een aantal Engelse gedetineerden. Hun gewelddadige organisatie handelde in

verdovende middelen. In een ander onderzoek was een partij explosieven opgedoken,

hetgeen wellicht bij de bevrijding zou kunnen worden gebruikt.

Via een informant zou een Engelse infiltrant worden geïntroduceerd, die de zaak van de

informant zou overnemen. De CTC weigerde toestemming. Zij wilde eerst een duidelijk

infiltratiescenario. De aanvraag werd na de afwijzing ingetrokken. Er is geen ontsnap-

pingspoging geweest.



Bijlage 5

Een infiltratiezaak nader bekeken

In deze bijlage wordt een van de negentien bestudeerde zaken nader belicht, te weten

zaak 16. Het infiltratietraject in deze zaak is een voortzetting van het traject in zaak 13.

Zie bijlage 4 voor een korte beschrijving van beide zaken.

Het infiltratietraject

Tegen verdachte A werd in arrondissement 1 in het najaar van 1996 een opsporings-

onderzoek gestart. A zou betrokken zijn bij de invoer van cocaïne vanuit Suriname. Korte

tijd nadat het onderzoek van start was gegaan, werd de CID-officier ervan op de hoogte

gesteld dat in een aangrenzend arrondissement (arrondissement II) een infiltratietraject

liep, waarin A in beeld was gekomen. Dat infiltratietraject was niet gericht op A, maar

op een aantal anderen die ervan werden verdacht de ontvoering van een ovj voor te

bereiden.

De bedoeling was dat de infiltrant contact zou leggen met de vermoedelijke leidinggever

van de ontvoering. Daartoe bezocht de politie-infiltrant een camping, waarvan bekend

was dat de leidinggever er regelmatig verbleef. Volgens zijn cover werkte de infiltrant

voor een baas in Engeland en handelde hij in allerlei (legale) goederen. Hij verbleef op

een luxe boot in de buurt van de camping, omdat hij even rustig aan wilde doen en

zich wilde onttrekken aan de financiële eisen van zijn ex. Door de politie-infiltrant werd

aan de waterkant, tijdens het vissen, contact gelegd met A, die een bekende was van de

vermoedelijke leidinggever. In de hoop via A in contact te komen met de leidinggever

vonden er geregeld ontmoetingen plaats tussen de politie-infiltrant en A. Al gauw kregen

de gesprekken een criminele wending, waarbij onder andere werd gesproken over de aan-

en verkoop van cocaïne. In een laatste poging tot de leidinggever van de ontvoering door

te dringen werd een tweede, buitenlandse politie-infiltrant ingezet, die als 'baas' van de

eerste infiltrant zou optreden. Omdat het contact tussen de politie-infiltranten en de

leidinggever echter niet totstandkwam en bovendien van een ontvoeringsdreiging niet

langer sprake zou zijn, werd besloten het infiltratietraject te beëindigen.

De ovj's in de beide arrondissementen kwamen overeen dat het infiltratietraject onder ge-

zag van het OM in arrondissement 1 zou worden voortgezet. Uit het infiltratietraject was

namelijk veel informatie naar voren gekomen die van belang was voor het opsporings-

onderzoek tegen A in dat arrondissement. Zo werd tijdens de twintigtal ontmoetingen

tussen de eerste politie-infiltrant en A onder andere door A gesproken over de aankoop

van tien kilo cocaïne. Ook werden de infiltranten door A geïntroduceerd bij twee andere

personen (B en C), die zich met de invoer van cocaïne vanuit Venezuela zouden bezig-

houden. Daarbij ging het telkens om partijen van enkele kilo's, verpakt in bijvoorbeeld

shampooflessen. Ook zou B bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe, ingenieuze
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verpakkingstechniek met behulp waarvan grotere hoeveelheden verdovende middelen

konden worden ingevoerd. Daarbij werd gesproken over partijen van honderd en twee-

honderd kilo. Bij welslagen van de nieuwe techniek zouden ook partijen van duizend kilo

tot de mogelijkheden behoren. Aan de buitenlandse infiltrant werd in dit verband door A

gevraagd of hij in het transport van deze grotere partijen iets zou kunnen betekenen. De

politie-infiltrant antwoordde daarop dat hij ervoor kon zorgdragen dat de partij in Neder-

land in ontvangst kon worden genomen. Concrete afspraken daarover werden op dat

moment niet gemaakt.

In afwachting van het advies van de CTC en de beslissing van het college van pg's met

betrekking tot de overname van het infiltratietraject werd besloten het traject te 'bevrie-

zen', in die zin dat de politie-infiltranten zelf geen initiatieven tot contact met de verdach-

ten zouden ontplooien, maar een meer afwachtende houding zouden aannemen. Na de

positieve beslissing van het college van pg's werd het infiltratietraject in december 1996

weer volledig in gang gezet, zij het dat er met een nieuwe doelstelling werd gewerkt. Deze

doelstelling was meervoudig: aanhouding van de verdachten A, B en C, zicht krijgen op

verdovende-middelenlijnen uit Zuid-Amerika, inbeslagneming van een grote partij hard-

drugs, inzicht vergaren met betrekking tot de financiering van opgezette verdovende-

middelenlijnen en zicht krijgen op danwel aanhouding van financiers.

Door middel van het infiltratietraject is geen zicht verkregen op de financiële lijnen

noch op de identiteit van de financiers. Evenmin is er een grote partij verdovende

middelen in beslag genomen. Wel hebben er tussen de infiltranten en de verdachten

ontmoetingen plaatsgevonden waarin de afspraak is gemaakt om gezamenlijk enkele

honderden kilo's cocaïne vanuit Venezuela in te voeren. Een van die ontmoetingen is

vastgelegd op een videoband; een andere ontmoeting tussen de buitenlandse infiltrant

en verdachte B is op audioband vastgelegd. Deze opnamen zijn gemaakt met medeweten

van de infiltranten.

Na afronding van het infiltratietraject in april 1997 werd op Schiphol een drugskoerier

aangehouden. Op verzoek van de politie wees zij de persoon aan die haar op de lucht-

haven zou komen afhalen en die op zijn beurt in contact stond met de verdachten B en C

die tijdens het infiltratietraject naar voren waren gekomen. Terugrechercherend kon een

aantal eerder onderschepte cocaïnetransporten van elk een klein aantal kilo's met deze

verdachten in verband worden gebracht.

De berechting in eerste aanleg

Medio 1997 werden de drie verdachten (alsmede de afhaler op Schiphol) gedagvaard.

Aan de verdachten was onder andere het medeplegen van voorbereidingshandelingen

gericht op de invoer van cocaïne, het medeplegen van invoer van cocaïne en deelname

aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Voorafgaand aan de behandeling van de

zaken ter terechtzitting in december 1997, werd op verzoek van de verdediging een groot

aantal politie- en justitiefunctionarissen door de rechter-commissaris als getuige gehoord.

Het ging om de ovj die aan het begin van het opsporingsonderzoek in arrondissement 1
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betrokken was geweest, de CID-officier, de tactisch-teamleider, de CID-chef, de PIT-

begeleider en de ovj die de verantwoordelijkheid droeg voor het oorspronkelijke infil-

tratietraject in arrondissement II. Deze laatste ovj werd op de zitting als getuige gehoord.

Ook werden door de raadslieden in het bijzijn van de rechter-commissaris de video-op-

namen van de ontmoeting tussen de infiltranten en de verdachten bekeken.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting werden door de raadslieden verweren gevoerd

met betrekking tot de rechtmatigheid van het infiltratietraject. De infiltratie zou hebben

plaatsgevonden in strijd met de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit en met

het Tallon-criterium. Deze verweren werden door de rechtbank verworpen, waarbij een

onderscheid werd gemaakt tussen drie fasen: (1) het infiltratietraject van arrondissement

II, (2) de 'tussenfase', dat wil zeggen de periode gelegen tussen het infiltratietraject van

arrondissement II en dat van arrondissement 1 en (3) het infiltratietraject van arrondisse-

ment 1.

Na een ambtshalve-toetsing concludeerde de rechtbank dat het infiltratietraject in fase 1

voldeed aan de vereisten van proportionaliteit, subsidiariteit en zorgvuldigheid. Fase 2,

de tussenfase, werd door de rechtbank gezien als een fase waarin geen sprake was van

daadwerkelijke infiltratie, maar van een bevriezing van de gang van zaken. Daarin was

het noodzakelijk, in afwachting van de besluitvorming van de CTC en het college van

pg's, de contacten tussen de infiltranten en de verdachten te onderhouden. In fase 3

was er volgens de rechtbank sprake van een nieuwe start, nu de infiltratie weliswaar

met dezelfde infiltranten, doch met een nieuwe doelstelling en nieuwe objecten was

begonnen. Ook deze fase voldeed aan de vereisten van zorgvuldigheid, proportionaliteit

en subsidiariteit.

De rechtbank overwoog dat beide infiltratietrajecten na een positief advies van de CTC en

met toestemming van het college van pg's zijn aangevangen. Tevens hebben de infiltran-

ten telkens onder regie en volgens de instructies en aansturing van het PIT gehandeld en

na elk contact met de verdachte(n) een pv opgemaakt. Dit alles maakte dat aan de eis van

zorgvuldigheid is voldaan.

In haar oordeel over de proportionaliteit betrok de rechtbank het feit dat de verdachten

in fase 1 reeds spraken over partijen van tien tot honderd en tweehonderd kilo cocaïne,

waarbij zelfs de invoer van een partij van duizend kilo tot de mogelijkheden zou behoren.

In verband met de subsidiariteit merkte de rechtbank op dat door het OM onmiddellijk,

voordat er gebruik werd gemaakt van wettelijk geregelde opsporingsmethoden, gebruik is

gemaakt van het middel infiltratie. In de beantwoording van de vraag of het OM dat had

mogen doen, betrok de rechtbank de te verwachten effectiviteit van de infiltratie ten

opzichte van de wettelijk geregelde opsporingsmethoden. Daarbij werd het belang van

continuering van de reeds bestaande contacten tussen de infiltranten en de leden van de

criminele organisatie in aanmerking genomen. Immers, zo redeneerde de rechtbank, de

infiltranten hadden het vertrouwen gewonnen van de leden van de criminele organisatie

waardoor zij essentiële informatie hadden verkregen en in staat waren verdere essentiële

informatie te verkrijgen. Indien door het OM van het infiltratietraject zou zijn afgezien,
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zouden genoemde contacten definitief zijn afgebroken, waardoor justitie de daaruit voort-

komende informatie zou ontberen.

In de beoordeling van bovengenoemde vraag betrok de rechtbank bovendien het feit dat

enige leden van de criminele organisatie vanuit Nederland naar Venezuela waren gereisd.

Bij verbreking van de contacten zou het directe zicht op die leden van de criminele orga-

nisatie en hun activiteiten aldaar verloren zijn gegaan. Met gebruikmaking van de wette-

lijke opsporingsmethoden, via een rechtshulpverzoek aan Venezuela, zou in de praktijk

geruime tijd gemoeid zijn geweest.

Over de vraag of was voldaan aan het Tallon-criterium, was de rechtbank kort. Het was de

rechtbank niet gebleken dat de infiltranten op enig moment door hun inzet en optreden

de verdachten hebben gebracht tot andere handelingen dan die waarop het opzet van

die verdachten reeds was gericht. Een oordeel over de rechtmatigheid van de video- en

audio-opnamen werd niet gegeven. De rechtbank bezigde deze opnamen niet voor het

bewijs van de ten laste gelegde feiten en behoefde het hierover gevoerde verweer der-

halve niet gemotiveerd te weerleggen.

Op grond van de talloze pv's van infiltratie, aangevuld met onder andere gedeelten uit
pv's van afgeluisterde telefoongesprekken en de verklaringen van (mede)verdachten

werden de verdachten A, B en C veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen

van respectievelijk 3,5, 7 en 5 jaar. Ook de afhaler op Schiphol werd veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 5 jaar.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Tegen deze beslissingen gingen de verdachten in hoger beroep. Voor de behandeling

van deze zaak had het hof vier dagen uitgetrokken. Dit werden er uiteindelijk bijna

acht.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting werden vier medeverdachten als getuigen ge

hoord. Zij waren reeds veroordeeld voor deelneming aan de invoer van partijen cocaïne

die ook op de tenlastelegging van de verdachten A, B en C voorkwamen. Daarnaast

traden, met uitzondering van de CID-chef, alle in eerste aanleg gehoorde politiefunctio-

narissen en ovj's als getuigen op. Bijzonder was dat de politie-infiltranten op de zitting

werden gehoord. Om te voorkomen dat hun identiteit zou worden onthuld, werden de

infiltranten (onder toepassing van artikel 290 lid 1 in verband met artikel 415 Sv) met

beperkte anonimiteit gehoord en vonden de verhoren in een beveiligde ruimte en met

gesloten deuren plaats. De infiltranten droegen een vermomming en bevonden zich in

een cabine, achter een raam, waardoor zij alleen vanaf de schouders en face zichtbaar

waren.

De getuigenverhoren namen vaak geruime tijd in beslag. Naast vragen over het verloop

van de procedure bij de CTC, de doelstelling van de infiltratie, de opleiding en de werk-

wijze van de infiltranten, werden veel vragen gesteld die betrekking hadden op de voor-

waarden waaraan een rechtmatige infiltratie moet voldoen. Zo werd gevraagd welke

opsporingsmethoden voorafgaand aan de infiltratie waren ingezet, en welke informatie
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bekend was op het moment dat besloten werd tot infiltratie over te gaan. Ook werd tijdens

de verhoren aandacht besteed aan de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tus-

sen de hoofd-ovj (degene die formeel de voorgenomen infiltratie bij de CTC ter toetsing

moet melden), de ovj en het PIT, de wijze waarop overleg werd gepleegd tussen de ovj, de

tactisch-teamleider en het PIT en aan de inhoud van die besprekingen.

De mogelijke overschrijding van het Tallon-criterium speelde vooral een rol in de onder-

vraging van de infiltranten en hun begeleider. In dit verband werd gevraagd naar de

inhoud van de opdracht en de instructies die de infiltranten hadden gekregen en naar

het verloop van specifieke ontmoetingen tussen de infiltrant(en) en de verdachten, Het

bleek echter niet eenvoudig om door middel van getuigenverhoren een vinger te krijgen

achter de Tallon-kwestie. Enerzijds is het weinig zinvol om de getuige rechtstreeks hier-

naar te vragen, omdat dit altijd zal leiden tot een ontkennend antwoord. Een van de

raadslieden formuleerde het tijdens een moeizame ondervraging van een infiltrant als

volgt. 'Als je een infiltrant 's nachts wakker maakt, is het eerste wat hij zegt: "Ik mag niet

uitlokken!- Anderzijds kan evenmin worden teruggevallen op al te abstracte en hypothe-

tisch geformuleerde vragen, zoals: 'Als een verdachte vijf kilo aanbiedt, mag u dan probe-

ren er tien kilo van te maken?' Dergelijke vragen zijn, naar het oordeel van de president

van het hof, moeilijk te beantwoorden en het antwoord is bovendien van weinig waarde

voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het optreden van de infiltrant in de

concrete strafzaak.

Niet alle vragen die aan de getuigen werden gesteld, behoefden te worden beantwoord.

De vragen, waarvan het antwoord zou leiden tot onthulling van opsporingsmethodieken of

personen werden door het hof belet. Daarbij werd aansluiting gezocht bij hetgeen reeds

bekend was uit de processtukken. Zo werden vragen met betrekking tot de toegepaste

tactiek beantwoord, zoals: Was er een stappenplan en hoe zag dat plan eruit? en Welke

rol had de infiltrant?1 Het antwoord op deze vragen vormde slechts een beperkte

aanvulling op de grote hoeveelheid informatie die reeds bekend was uit de zeer

omvangrijke pv's. Vragen met betrekking tot huidige en toekomstige inzet van de

infiltranten werden op bovengenoemde gronden echter belet.

Door de verdediging is ook verzocht om aanvulling van de processtukken met de infiltra-

tieverbalen van het traject in arrondissement II en de stukken van de CTC,2 voor zover

deze in het dossier ontbraken. De pg verzette zich tegen overlegging van de CTC-stukken

en beriep zich daarbij op het feit dat de stukken betrekking hadden op een interne (dat

wil zeggen binnen het OM) toetsingsprocedure. Die procedure is bedoeld als waarborg

1 In zaak 17, waarin de infiltratie geen strafrechtelijk relevante informatie had opgeleverd, en van het

traject derhalve slechts melding was gemaakt in een methodieken pv, werden vragen belet die betrek-

king hadden op een specifieke ontmoeting tussen de infiltrant en de verdachte. Datzelfde gold voor de

vragen betreffende de toegepaste tactiek, zoals: Zijn de hoofdverdachten rechtstreeks benaderd door de

infiltranten of is daarbij gebruikgemaakt van een tussenpersoon? Welke rollen hadden de infiltranten?
2 Het ging daarbij om alle stukken met betrekking tot het vragen en het verkrijgen van toestemming van

de CTC en het college van pg's, waaronder de notulen van de vergadering van het college.
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voor een zorgvuldige besluitvorming binnen het OM, waarvan in beginsel alleen de uit-

komst voor de rechter relevant is. De pg ontkende niet dat de rechter de mogelijkheid

moet hebben inzicht te verkrijgen in die besluitvorming. Dit kan immers van belang kan

zijn voor de vraag of het besluit om een ingrijpende bevoegdheid zoals infiltratie te han-

teren, zorgvuldig tot stand is gekomen. Dat inzicht was evenwel reeds uitvoerig verschaft

door het horen van de voor het infiltratietraject verantwoordelijke ovj's. Overlegging van

de CTC-stukken was derhalve niet noodzakelijk.

Het hof deelde dat oordeel niet en heeft de- geanonimiseerde - stukken van de CTC en

het college van pg's alsmede de ontbrekende pv's aan het dossier doen toevoegen.3 Het

hof overwoog in dat verband dat de toestemming van het college van pg's van intern-

bestuurlijke aard is en betrekking heeft op de in de organisatie van het OM geldende

(beleids)regels voor de inzet van infiltratie. Het viel niet op voorhand uit te sluiten dat

gebreken of verzuimen in de interne besluitvorming van het OM een factor kunnen

vormen die voor enige door het hof te nemen beslissing in deze strafzaak van belang

kon zijn. Het OM mag immers aan het eigen beleid worden gehouden en het is bij uitstek

de strafrechter door wie deze beoordeling van het optreden van het OM moet worden

verricht, aldus het hof.

Een van de stukken die in het dossier werden gevoegd, had betrekking op de melding t

er toetsing van de infiltratie bij de CTC door de ovj in arrondissement I. De betrokken ovj

verscheen als getuige op de zitting. Daar verklaarde hij dat hij in die stukken niet zulke

uitgebreide en gedetailleerde informatie zou hebben opgenomen als hij destijds had

geweten dat ze deel zouden gaan uitmaken van het procesdossier. Ook in de toekomst,

in een volgende zaak, zou hij dergelijke gedetailleerde informatie achterwege laten.

Tijdens zijn verhoor op de zitting deed verdachte A verslag van zijn kennismaking met de

infiltrant en de daaropvolgende ontmoetingen. Uit zijn verklaring bleek dat A de infiltrant

graag mocht en een tijdlang in de veronderstelling verkeerde dat hij via de infiltrant aan

een baantje zou kunnen komen. In de vragen die verdachte A zelf aan de infiltranten en

hun begeleider tijdens de verhoren stelde, kwam naar voren dat hij zich misleid voelde,

niet alleen waar het ging om de besprekingen over de cocaïne, maar vooral ook op het

persoonlijk vlak. Zo vroeg hij aan de infiltrant: 'Kunt u zich nog herinneren dat ik u om

een baantje heb gevraagd?' En aan de infiltrantenbegeleider: 'Heeft u de infiltrant de

opdracht gegeven mij een baantje aan te bieden?'

Door de verdediging werden ook nu weer verweren gevoerd met betrekking tot de recht-

matigheid van de infiltratie en het opnemen van gesprekken tussen de infiltranten en de

verdachten.

3 In twee andere zaken (10 en 17) werd eenzelfde verzoek afgewezen, omdat deze stukken niet relevant

zouden zijn voor enige te nemen rechterlijke beslissing nu uit de (pogingen tot) pseudo-koop of infil-

tratie geen strafrechtelijk relevante informatie is voortgekomen. Bij deze stand van zaken verzette

bovendien het belang van geheimhouding van de onderzoeksmethodiek zich tegen kennisneming van

de stukken door de verdediging, zo luidden de overwegingen van de betrokken rechters.
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De einduitspraak van het Hof

In de bespreking van de gevoerde verweren met betrekking tot de infiltratie betrok het

hof het gehele infiltratietraject. Daar waar nodig, maakte het hof een onderscheid tussen

de verschillende fasen in het traject: het begin van het traject in arrondissement II, de

zogenaamde tussenfase, waarin de infiltratie werd `bevroren' in afwachting van de toe-

stemming van het college van pg's en de eindfase in arrondissement I.

Het hof overwoog dat het voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de infiltratie in

de eerste plaats nodig is dat volledige openheid is betracht omtrent de inzet en de wijze

van uitvoeren van deze opsporingsmethode. Het hof concludeerde dat door politie en OM

aan die voorwaarde was voldaan, onder verwijzing naar de pv's van infiltratie in het

dossier, de audio- en video-opnamen van ontmoetingen van de infiltranten met de ver-

dachten, de getuigenverhoren en de overgelegde CTC-stukken.

In de tweede plaats toetste het hof of (de wijze van uitvoering van) de infiltratie in over-

eenstemming was met de eisen van zorgvuldigheid. Op het gebied van regie en verslag-

legging van de infiltratie was aan die eisen voldaan.

In deze toetsing betrok het hof ook de vraag of het maken van video- en audio-opnamen

in het onderhavige geval toelaatbaar is geweest. Door de pg is betoogd dat deze opnamen

getuigen van zorgvuldigheid, zowel in verband met de waarheidsvinding, gelet op de

mogelijkheid van toetsing van de betrouwbaarheid van de verslaglegging, als vanwege de

bescherming van de infiltranten.

Door de verdediging is echter het standpunt ingenomen dat door het maken van de

opnamen inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten, hetgeen

tot de niet-ontvankelijkheid van het OM danwel tot bewijsuitsluiting zou moeten leiden.

Het hof aanvaardde dit verweer en sloot de opnamen, de eigen waarneming van het hof

van die opnamen alsmede de transcripties van de gesprekken uit als bewijsmateriaal.

Daartoe overwoog het hof onder meer het volgende. Het hof stelde vast dat in het onder-

havige geval door het maken van de opnamen, zonder medeweten van de (verdachte)

gesprekspartner, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.

Immers, de opnamen zijn gemaakt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek door

personen die handelen in dienst en/of in opdracht van de overheid en waaraan mede het

doel ten grondslag lag (betrouwbaar) bewijs te verzamelen tegen deze gesprekspartner.

Bovendien is het niet uitgesloten dat de verdachte, indien hem om toestemming tot het

opnemen van de gesprekken was verzocht, deze zou hebben geweigerd.

Bij de beoordeling van de vraag of door het maken van de opnamen jegens de verdachte

ontoelaatbaar is gehandeld, maakte het hof een onderscheid naar het doel van de op-

namen. Naar het oordeel van het hof is jegens de verdachten niet onrechtmatig gehandeld

voor zover de opnamen ertoe strekten de veiligheid van de infiltranten te garanderen. De

bevoegdheid tot het door middel van video- en audio-apparatuur opnemen en op afstand

simultaan volgen van gesprekken ten behoeve van de bescherming van infiltranten, kan

worden gestoeld op artikel 2 van de Politiewet. Het volgen van de gesprekken vormde in

de gegeven omstandigheden een geringe en tijdelijke inbreuk op de persoonlijke levens-
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sfeer van de verdachten en was aldus een redelijk doel ter verwezenlijking van een

volstrekt aanvaardbaar doel.

Anders ligt het bij het vastleggen van de gevoerde gesprekken ten behoeve van de straf-

vordering. Artikel 2 van de Politiewet en artikel 141 Sv kunnen niet als wettelijke basis

worden beschouwd die dit vastleggen voldoende legitimeert. Het vastleggen van de

gesprekken ten behoeve van de strafvordering gaat, naar het oordeel van het hof, zo

wezenlijk verder dan het afluisteren van de gesprekken ten behoeve van de bescherming

van de infiltranten, dat dit verdergaande doel meebrengt dat de wet regels dient te bevat-

ten die deze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer tot op zekere hoogte voorzienbaar

doen zijn voor degene op wiens persoonlijke levenssfeer inbreuk wordt gemaakt en die

hem waarborgen bieden tegen misbruik. Van zulke regels is in de hier genoemde wets-

artikelen geen sprake.

Nu er voldoende ander, rechtmatig bewijsmateriaal voor de ten laste gelegde voorberei-

dingshandelingen in de zin van artikel 10a Opiumwet beschikbaar was, leidde de bewijs-

uitsluiting van de opnamen, de eigen waarneming van het hof en de transcripties niet tot

vrijspraak ter zake van die feiten.

Na de toetsing van de infiltratie aan de eisen van zorgvuldigheid ging het hof over tot

toetsing van inzet van de infiltranten aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiari-

teit. Het hof volgde in grote lijnen de redenering van de rechtbank daaromtrent en kwam

evenals de rechtbank tot de conclusie dat in overeenstemming met deze beginselen was

gehandeld.

In de beoordeling van de rechtmatigheid van de infiltratie ging het hof ten slotte in op het

verweer van de verdediging dat de verdachte door de infiltratie is gebracht tot het plegen

van strafbare feiten die hij anders niet zou hebben begaan, en dat zijn opzet, zonder de

contacten met de infiltranten, niet gericht was op de ten laste gelegde of soortgelijke

feiten. Daardoor is in de visie van de verdediging ten aanzien van de verdachte inbreuk

gemaakt op zijn recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM. Maat-

staf voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de infiltratie gemeten aan artikel 6

EVRM waren voor het hof de beslissingen van het Europese Hof van 15 juni 1992 (Ni,

1993, 711; Ludi tegen Zwitserland) en van 9 juni 1998 (fexeira de Castro tegen Portugal).4

Deze jurisprudentie moest volgens het hof aldus worden verstaan dat het besluit van de

dader om een strafbaar feit te plegen, in volle vrijheid moet zijn genomen en niet onder

druk van de infiltrant of louter op diens initiatief tot stand mag zijn gekomen. Het brengt

mee dat de infiltrant zich in zijn contacten met een persoon in hoofdzaak passief dient op

te stellen teneinde het risico te vermijden dat diens besluit niet in vrijheid wordt genomen.

Het brengt ter vermijding van dat risico eveneens mee dat, alvorens een infiltratie tegen

een persoon wordt gestart, concrete aanwijzingen tegen hem voorhanden moeten zijn dat

bij hem een bereidheid bestaat (soortgelijke) strafbare feiten te plegen als die waarop de

4 Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van het Teixeira de Castro-arrest.
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infiltratie betrekking heeft. Naar het oordeel van het hof gaat de Europese rechtspraak

echter niet zo ver dat het de infiltranten geheel verboden zou zijn personen te benaderen

en zich te laten betrekken in het plegen van strafbare feiten. Aldus opgevat stemt deze

Europese rechtspraak, volgens het hof, in zijn strekking wezenlijk overeen met de in de

Nederlandse rechtspraak gehanteerde maatstaf dat de verdachte door het optreden van

de infiltrant niet gebracht mag worden tot andere handelingen dan die waarop zijn opzet

reeds was gericht.

Op grond van de stukken uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger

beroep oordeelde het hof dat op het moment waarop door het OM in arrondissement 1

werd besloten het infiltratietraject 'over te nemen', was voldaan aan het vereiste dat vol-

doende concrete aanwijzingen moeten bestaan tegen de verdachten. Ook was aan de uit

artikel 6 EVRM voortvloeiende vereisten voldaan. Verdachte A zelf had op dat moment

immers reeds te kennen gegeven bij de invoer van niet-geringe hoeveelheden cocaïne

vanuit Zuid-Amerika betrokken te zijn geweest. Bovendien had hij uit eigen bèweging

meermalen de medewerking van de Nederlandse infiltrant gezocht voor nog te onder-

nemen transporten. Daarmee heeft de verdachte getoond de predispositie tot het invoe-

ren van partijen cocaïne te bezitten, die voorwaarde is voor het gebruik van undercover-

agenten. Hetzelfde gold zonder meer ook voor de verdachten B en C, aldus het hof.

Hieraan voegde het hof nog toe dat de beide infiltranten zich blijkens de stukken van het

dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep gedurende het gehele infiltra-

tietraject in de grond van de zaak receptief en reactief hebben opgesteld ten aanzien van

voorstellen die de verdachten aan hen deden. Beide infiltranten hebben van hun kant

nimmer belangrijke initiatieven ontplooid die zouden hebben meegebracht dat zij traden

buiten de voorstelling die de verdachten zelf reeds koesterden over de inhoud van de

overeen te komen samenwerking met betrekking tot het invoeren van cocaïne. Ook in

zoverre is naar het oordeel van het hof voldaan aan de eisen die de Europese en Neder-

landse rechtspraak stellen aan infiltratie-acties.

De stelling van verdachte A dat hij door de infiltranten was uitgelokt tot het ontwikkelen

van een cocaïnelijn vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, legde het hof naast zich neer.

Uit de bewijsmiddelen bleek volgens het hof het tegendeel. Het hof achtte die bewijsmid-

delen, in het bijzonder de inhoud van de verklaringen van de beide infiltranten, 'alleszins

betrouwbaar'. Die betrouwbaarheid werd nog eens versterkt door de gevolgde zorgvuldige

werkwijze waarbij telkens nauwkeurig, onverwijld en uitvoerig verslag is gedaan van de

contacten van de infiltranten met de begeleiders, de stelselmatige begeleiding van de

beide infiltranten en het voortdurende toezicht door vertegenwoordigers van het OM.

Aldus is, zo overwoog het hof, ook recht gedaan aan de waarde die het Europese Hof

blijkens zijn beslissingen in de zaken Li di en Teixeira de Castro hecht aan een zorg-

vuldige beslissing inzake undercover-operaties alsmede aan een zorgvuldige uitvoering

daarvan, teneinde te vermijden dat personen onder druk worden gebracht tot andere

handelingen waartoe zij zonder druk niet zouden hebben besloten.
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Het hof achtte het optreden van de infiltranten evenmin in strijd met artikel 8 EVRM.

Daartoe overwoog het hof dat de verdachten, die zich jegens de infiltranten hebben

voorgedaan als personen die daadwerkelijk bereid en in staat waren niet-geringe hoe-

veelheden cocaïne naar Nederland te transporteren, zich er ten volle van bewust moeten

zijn geweest dat zij zich schuldig maakten aan de overtreding van de Opiumwet. Dien-

tengevolge liepen zij het risico dat zij undercover-agenten zouden ontmoeten, wier taak

het was om het strafbaar handelen aan het licht te brengen. In deze situatie behoeft

met het oog op het recht van de verdachte op bescherming van zijn persoonlijke levens-

sfeer, de bevoegdheid tot het verrichten van de onderhavige infiltratie geen wettelijke

grondslag.

Het hof veroordeelde verdachte A tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maan-

den en verdachten B en C tot een gevangenisstraf van respectievelijk zeven en vijf jaar.

De afhaler op Schiphol kreeg een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. Tegen de be-

slissing van het hof hebben A en B inmiddels cassatie ingesteld.
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