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Ten geleide

De rechtshandhaving in Nederland vertoont ten aanzien van de opsporing van

strafbare feiten een divers beeld. Behalve de reguliere politie, al dan niet regionaal

georganiseerd, zijn - in het bijzonder op het terrein van de ordeningswetgeving -

tal van BOD's actief. Wanneer een bijzondere opsporingsdienst (BOD) wordt gedefi-

nieerd als'een handhavingsdienst die rechtstreeks ressorteert onder het beheer van

een departement van algemeen bestuur en die geheel of in elk geval gedeeltelijk

belast is met opsporingstaken binnen het kader van het algemene strafrechtelijke

vervolgingsregime", dan overstijgt het aantal landelijke BOD's de twintig. Veel van

deze diensten vervullen naast opsporingstaken ook toezichthoudende en controle-

rende werkzaamheden.

Ter verklaring van het ontstaan van de lappendeken van BOD's in Nederland wordt

veelal gewezen op het feit dat de diverse diensten specifieke taken vervullen op

specifieke terreinen, waarop specifieke ordeningswetgeving van kracht is. Het feit

dat de BOD's onder diverse vakdepartementen ressorteren, maakt bovendien dat

de beleidsmatige uitgangspunten en prioriteiten inzake controle en opsporing aan-

zienlijk kunnen variëren. De keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat de rechts-

handhaving, zeker daar waar moet worden samengewerkt met andere diensten of

met de reguliere politie, niet altijd op de meest efficiënte wijze kan worden georga-

niseerd.

In het regeerakkoord 1998 is de passage opgenomen dat 'uit een oogpunt van verster-

king van de samenhang in de rechtshandhaving en van versterkte democratische

controle, integratie van onderdelen van de BOD's in de politie-organisatie op lande-

lijk niveau wenselijk is. Tevens zullen mogelijkheden voor fusie van opsporingsdien-

sten worden bezien.'

Teneinde de besluitvorming van het kabinet voor te bereiden werd eind 1998 het

project'Regeerakkoord en bijzondere opsporingsdiensten' in het leven geroepen.

1 Deze definitie is gebruikt in het kader van het project Regeerakkoord 1998 en Bijzondere Opsporings-

diensten en is te vinden op pagina 4 van het eindrapport'Transparantie en samenhang in de bijzondere

opsporing'. Behalve naar de bijzondere opsporingsdiensten heeft de projectgroep gekeken naar de

zogenaamde semi-BOD's, dat wil zeggen 'landelijk werkzaam zijnde organisaties (niet vallende onder

de Politiewet 1993), waarvan een substantieel deel van de werkzaamheden van de medewerkers bestaat

uit het verrichten van opsporingstaken ten behoeve van de ordeningswetten, binnen het kader van het

algemene strafrechtelijke vervolgingsregime' (Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing,

p. 4). BUMA/STEMRA is het bekendste voorbeeld van een semi-BOD. De projectgroep heeft in totaal 21

(semi-)bijzondere opsporingsdiensten onder de loep genomen. Bedacht moet worden dat naast deze

landelijk opererende diensten nog tal van diensten op decentraal niveau bestaan, waarvan ambtenaren

een bijzondere opsporingsbevoegdheid hebben.



De projectgroep, onder voorzitterschap van B.J. Oosterop2, heeft langs drie lijnen

gewerkt:

1 een inventarisatie-onderzoek bij de BOD's door vijf interdepartementale werk-

groepen;

2 het inwinnen van advies bij de Raad voor het openbaar bestuur over de demo-

cratische controle op de BOD's;

3 het inwinnen van advies bij het WODC over de taakstelling, de uitvoering, de

onderlinge samenwerking en de gezagsuitoefening over de BOD's.

Namens het WODC hebben de hoogleraren prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut en prof. dr. H.G.

van de Bunt een notitie opgesteld, waarin het gevraagde advies is vervat.3 Tevens is

door C.J. van Netburg van de afdeling Documentatie Informatievoorziening van het

WODC een overzicht verschaft van de verschenen literatuur op het terrein van de

bijzondere opsporingsdiensten.

Het rapport van de projectgroep met de titel'Transparantie en samenhang in de bij-

zondere opsporing', waarin onder meer het WODC-advies is verwerkt, is in november

1999 ter beschikking gesteld van het kabinet. Het standpunt van het kabinet inzake

de toekomst van de BOD's is eind december 1999 bekend geworden.4 Het kabinets-

standpunt is in bijlage 1 integraal opgenomen.

Het kabinetsstandpunt behelst onder meer het voorstel om een onderscheid aan te

brengen tussen die BOD's die vooral belast zijn met een (bestuurlijke) inspectietaak

en diensten die belast zijn met strafrechtelijke handhavingstaken. Dit onderscheid

leidt ertoe dat voor de terreinen financiën en economie, landbouw, milieu, en sociale

zekerheid nog maar vier BOD's werkzaam zullen zijn, die ressorteren onder respec-

tievelijk de ministeries van:

- Financiën;

- Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

- Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De opsporingsambtenaren die werkzaam zijn bij deze vier BOD's, zullen, wanneer de

plannen van het kabinet kracht van wet krijgen, analoog aan de reguliere politie-

ambtenaar hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan artikel 141 Sv.

Volgens het kabinet moet de beperkte opsporingsbevoegdheid voor ambtenaren die

werkzaam zijn bij elf in het kabinetsstandpunt genoemde inspecties, onverminderd

blijven stoelen op artikel 142 Sv. Deze bevoegdheid zal nader worden afgebakend en

zich beperken tot de zogenaamde lichte delicten (overtredingen en eenvoudige

2 De projectgroep bestond uit negentien leden, die negen departementen, de daaronder ressorterende

bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie vertegenwoordigden. De werkzaamheden

werden verricht onder leiding van een interdepartementale stuurgroep.

3 Speciale dank gaat uit naar mw. mr. F. Lankhorst voor het concipiëren van'profielen' van de bijzondere

opsporingsdiensten. Deze profielen hebben mede ten grondslag gelegen aan het WODC-advies.

4 Kamerstukken 11, 1999-2000, 26 955, nr. 1.
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misdrijven op heterdaad). Na constatering van misdrijven dient voor vervolg-

onderzoek de zaak overgedragen te worden aan hetzij een BOD, hetzij de reguliere

politie.
Het kabinet is van plan de toedeling van taken en verantwoordelijkheden aan de

BOD's nieuwe stijl bij wet te regelen. In deze Wet Bijzondere opsporingsdiensten zal

ook de nevenschikking met de reguliere politie worden geaccentueerd.

Daarnaast heeft het kabinet een beleidsplan bijzondere opsporingsdiensten aan-

gekondigd, teneinde de vereiste samenhang en consistentie in het domein van de

(strafrechtelijke) handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving te waarborgen.

Op 2 maart 2000 organiseerde het WODC een besloten expertmeeting, waarop diverse

experts uit wetenschap en praktijk met elkaar over de toekomst van de BOD's in dis-

cussie gingen. De bijeenkomst werd geopend door de auteurs van de notitie van het

WODC. Vervolgens werden prof. mr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht en strafproces-

recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, en prof. dr. C. van der Vijver, hoog-

leraar politiestudies aan de Universiteit Twente, in de gelegenheid gesteld hun visie

op de problematiek weer te geven.

Na de inleidingen was het woord aan de zaal. In deze plenaire discussie, onder

leiding van mr. drs. J.M. Nelen, hoofdonderzoeker van het WODC, kreeg uiteraard

ook het kabinetstandpunt een plaats.

Het WODC-advies en de inleidingen van de overige wetenschappers zijn in het onder-

havige rapport samengebracht. Het verslag van de plenaire discussie is niet afzon-

derlijk opgenomen, aangezien de belangrijkste onderdelen daarvan reeds verwerkt

zijn in de bijdragen van Van der Vijver en Buruma. In de laatste twee stukken wordt

overigens ook het kabinetsstandpunt van commentaar voorzien, in tegenstelling tot

het openingsartikel van Fijnaut en Van de Bunt, dat immers mede ten grondslag

heeft gelegen aan het rapport van de projectgroep, en in het verlengde daarvan het

kabinetsstandpunt.

Fijnaut en Van de Bunt plaatsen het vraagstuk van de BOD's allereerst in een histori-

sche context. Zij achten een beeld van de voorgeschiedenis relevant voor een goed

begrip van de positie en taak van de BOD's in het staatsbestel. Vervolgens wordt

ingegaan op de criminaliteitsontwikkelingen die de huidige strafrechtshandhaving

op de proef stellen en op de recente organisatorische ontwikkelingen binnen de

BOD's, de politie en het Openbaar Ministerie. Fijnaut en Van de Bunt signaleren een

,osmose', in de zin dat de BOD's via hun specifieke taakstelling steeds vaker in aan-

raking komen met de'gewone' misdaad, terwijl de reguliere politie tegenwoordig ook

terreinen bestrijkt (zoals het milieuveld), die voorheen tot het exclusieve werkgebied

behoorden van de bijzondere diensten. Als gevolg hiervan groeien de BOD's en de

reguliere politie in de bestrijding van de zware criminaliteit naar elkaar toe.
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In aansluiting hierop en in het verlengde van de fusie tussen de Fiscale Inlichtingen-

en Opsporingsdienst (FIOD) en de Economische Controledienst (ECD) verkennen

Fijnaut en Van de Bunt de mogelijkheden en moeilijkheden van respectievelijk

verdergaande fusies, een integratie van onderdelen van bijzondere diensten binnen

de te formeren divisie Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en

een zogenaamde associatie van BOD's. De auteurs achten de laatste optie vooralsnog

het meest realistisch. Zij stellen voor dat de BOD's en het KLPD een deel van hun

personele capaciteit reserveren voor een gemeenschappelijke 'strategische reserve'.

Daarnaast zou de recherche-ondersteuning voor de BOD's zoveel mogelijk in het

KLPD moeten worden ondergebracht.

Buruma ondersteunt de idee van een bijzondere-opsporingspool voor de zware

criminaliteit, maar benadrukt tevens dat het taakveld van de meeste BOD's aanzien-

lijk ruimer is dan de georganiseerde criminaliteit en de organisatiecriminaliteit. Hij

twijfelt aan de noodzaak van ingrijpende herstructureringen en vreest, nu er een

striktere scheiding wordt aangebracht tussen controle en opsporing, een verhoogd

justitieel-repressief optreden in het ordeningsrecht. Buruma hecht aan opsporings-

diensten die zowel de taal van het bestuur als die van justitie spreken, en beschouwt

de doorbreking van de essentiële band tussen controle en opsporing als een achter-

uitgang.

Van der Vijver beschouwt als een belangrijk pluspunt van het kabinetsstandpunt

dat er een heldere beleidslijn is neergezet. Niettemin plaatst ook hij een aantal kant-

tekeningen bij de voorstellen. De beleidsvoornemens zijn in zijn ogen gebaseerd op

interne organisatiekundige analyses en niet op analyses van het feitelijke werk en

van de context waarbinnen de diverse BOD's hun werk moeten doen. Wat het laatste

betreft, wijst hij op de toenemende omvang van de ordeningswetgeving, de groei-

ende complexiteit ervan, de Europese invloed, de grote politieke druk op (hand-

havings) resultaten en op het spanningsveld bij de handhaving tussen economische

belangen enerzijds en justitiële belangen anderzijds. Tevens zien de BOD's zich

geconfronteerd met een aantal nieuwe spelers op het veld, zoals private opsporings-

organisaties en toezichthouders.

Een andere belangrijke omissie in het kabinetsstandpunt is volgens zowel Buruma

als Van der Vijver het feit dat de burger de grote afwezige is waar het gaat om inhou-

delijke afwegingen. Het rapport van de projectgroep wordt gekenschetst als een stuk

voor en door de diensten, waarin de maatschappelijke functie van rechtshandhaving

onvoldoende tot zijn recht komt.

Ook wijzen de auteurs op de discrepantie tussen de aspecten die in het regeer-

akkoord centraal zijn gesteld en de voorstellen die eind 1999 het licht hebben gezien.

De relatie tussen de BOD's en de reguliere politie, toch een centraal element in het

regeerakkoord, krijgt in het kabinetsstandpunt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht.

Ook tijdens de plenaire discussie tijdens de expertmeeting d.d. 2 maart 2000 werd dit

punt benadrukt. Daarbij vonden enkele aanwezigen het overigens veelbetekenend
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dat vanuit de politiewereld nog geen enkele officiële reactie op het kabinetsstand-

punt vernomen is.

5

De algemene conclusie van de drie in dit rapport opgenomen bijdragen - ook de

discussie tijdens de expertmeeting tendeerde in deze richting - is dat de plannen

van het kabinet wat betreft de transparantie van de opsporing, een stap in de goede

richting zijn. Toch is een aantal belangrijke aspecten onderbelicht gebleven en gaan

de plannen op het terrein van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en

zware vormen van organisatiecriminaliteit in de ogen van menigeen niet ver genoeg.

In dit type van zaken zijn in de praktijk de BOD's en de reguliere politie zodanig naar

elkaar toegegroeid dat dit ook in de organisatie van de opsporing tot uitdrukking zou

moeten komen. Waar het kabinet door het accentueren van de nevenschikking van

de BOD's met de reguliere politie vasthoudt aan drie pijlers in de opsporing - politie,

Koninklijke Marechaussee en BOD's - pleit een aantal experts ten aanzien van de

zware vormen van criminaliteit juist voor een verregaande integratie c.q. associatie.

De discussie lijkt op dit punt nog lang niet beslecht te zijn.



De toekomst van de landelijke

bijzondere opsporingsdiensten in

het kader van een `goede politiezorg'

prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut en prof. dr. H.G. van de Bunt

In de politieparagraaf van het regeerakkoord van de huidige regering wordt onder het

kopje 'goede politiezorg' concreet gesproken van een reorganisatie van het bestaan-

de stelsel van de bijzondere opsporingsdiensten. Hierbij wordt enerzijds gedacht

aan de wenselijkheid van'integratie van onderdelen van de bijzondere opsporings-

diensten in de politie-organisatie op landelijk niveau' en anderzijds aan de mogelijk-

heid van 'fusie van opsporingsdiensten'. Hiermee wordt zowel versterking van de

samenhang in de rechtshandhaving beoogd als versterking van de democratische

controle op de rechtshandhaving.

In zijn brief van 26 januari 1999 aan de Tweede Kamer' heeft de minister van justitie

aangegeven welke bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) in het regeerakkoord wor-

den bedoeld. Het betreffen landelijk werkzame organisaties (niet vallend onder de

Politiewet 1993) waarbij een substantieel deel van de werkzaamheden bestaat uit

het verrichten van opsporingstaken ten behoeve van de handhaving van de orde-

ningswetten. De Algemene Inspectiedienst (AID) en de Fiscale Inlichtingen- en

Opsporingsdienst (FIOD) zijn hiervan goede voorbeelden. Hoewel in het regeer-

akkoord en in de zojuist genoemde brief in algemene zin wordt gesproken van ver-

sterking van de samenhang in de rechtshandhaving, beperken wij ons in deze studie

tot de versterking van de samenhang in de strafrechtelijke handhaving van de

rechtsorde. Evenzo beperken wij ons tot de democratische controle hierop door

een reorganisatie van het stelsel van de landelijke BOD's, zowel buiten (via fusie)

als binnen (via integratie) het bestaande kader van het algemene politiebestel op

nationaal niveau. Deze beperkingen stroken onzes inziens met de bedoelingen van

het regeerakkoord.

Ook met deze beperkende uitleg van het regeerakkoord blijft het hier gaan om een

betrekkelijk gecompliceerd vraagstuk. Het betreft immers niet alleen de bijzondere

politiediensten in relatie tot het algemene politiebestel, maar omvat ook de orga-

1 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 200 VI, nr. 41.
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nisatie en de taak van het Openbaar Ministerie (OM) en de rol van de minister van

Justitie die in de woorden van het huidige regeerakkoord verantwoordelijk blijft

voor'de nationale en internationale strafrechtshandhaving'. Daarenboven mag

niet uit het oog worden verloren dat het vraagstuk van de positie en de taak

van de BOD's in het totale politiebestel een beladen vraagstuk is: het staat - met

ups en downs - reeds vijftien jaar op de politieke agenda. Onlangs nog pleitte de

Commissie-Kalsbeek in haar eindrapport'Opsporing in uitvoering' (Tijdelijke

Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden, 1999, p. 215)2 voor een fundamentele

bezinning op de landelijke en bovenregionale opsporing, waarbij zij onder meer ook

aan de positie van de BOD's dacht.

Bovendien dient men zich er bij de uitwerking van de passage over de BOD's in het

regeerakkoord rekenschap van te geven dat er reeds allerlei belangrijke herzieningen

op stapel staan, zoals de fusie van de Economische Controledienst (ECD) en de FIOD

binnen het ministerie van Financiën/Belastingdienst en de overheveling van het

beheer van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van het ministerie van

Justitie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).3

Hierom is onze analyse van het probleem in deze studie ook ruimer van opzet dan

de woorden in het regeerakkoord op het eerste oog lijken te rechtvaardigen.

Deze studie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 zal kort de voorgeschiedenis van

het vraagstuk van de BOD's worden geschetst. Een beeld van deze voorgeschiedenis is

belangrijk voor een goed begrip en een adequate beoordeling van de argumenten die

heden ten dage worden gewisseld over de positie en taak van de BOD's in het staats-

bestel. In paragraaf 2 zal de huidige context van dit vraagstuk worden geschetst.

Ingegaan wordt enerzijds op de'criminele context' ervan, dat wil zeggen op de cri-

minaliteitsontwikkelingen die de huidige strafrechtshandhaving op de proef stellen,

en anderzijds op zijn institutionele context: de organisatorische ontwikkelingen die

zich recentelijk niet alleen bij de BOD's maar ook bij de reguliere politie en het OM,

en tussen deze drie actoren onderling, hebben voorgedaan. Hierbij zal uitvoerig

aandacht worden geschonken aan de samenwerking tussen de BOD's onderling en

tussen de BOD's met de reguliere politie en het OM in de praktijk. In aansluiting hier-

op én in het verlengde van de voorgenomen fusie tussen de FIOD en de ECD zullen in

paragraaf 3 de mogelijkheden en moeilijkheden van verdergaande fusies van BOD's

worden behandeld. Conform de tekst van het regeerakkoord zal voorts in paragraaf 4

de wenselijkheid worden onderzocht van de integratie van (onderdelen van) BOD's

in de algemene politie, in het bijzonder in het KLPD. Naast samenwerking, fusie en

integratie is er wellicht nog een andere weg om het vraagstuk van de BOD's op te

2 Voor literatuurverwijzingen in dit artikel: zie Literatuuroverzicht.

3 Zo heeft de minister van Economische Zaken bij besluit van 13 juli 1999 met ingang van 1 september

1999 de beschikking van 7 juni 1949'houdende instelling van de Economische Controledienst' inge-

trokken.
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lossen, namelijk door de associatie van BOD's en het KLPD in termen van mankracht

en ondersteuning. Dit idee wordt in paragraaf 5 uitgewerkt. Deze analyse wordt

afgerond met een beknopt besluit.

1 Twintig jaar beleid(sdiscussie) in een notedop

1.1 De Heroverwegingsoperatie 1985: handhaving van de status quo

9

In de discussie over het'politievraagstuk' zoals die in de loop van de jaren zeventig

werd gevoerd, werden regelmatig ook de plaats, de taak, de bevoegdheden en de

organisatie van de BOD's in het politiebestel aan de orde gesteld (Perrick, 1980;

Aler, 1982; Hoogenboom, 1985). Hierom was het niet verbazingwekkend dat in het

kader van de Heroverwegingsoperatie 1985 een werkgroep de opdracht kreeg om

de mogelijkheden na te gaan'tot herverdeling van taken c.q. opheffing van diensten

of bevoegdheden, leidend tot grotere doelmatigheid en lagere kosten, alsmede tot

desintensivering van opsporingswerkzaamheden in het kader van taakstellende

besparingsvarianten (-20%-varianten)' (Werkgroep Heroverweging Diensten met

Opsporingsbevoegdheid, 1986). Het ging derhalve om een discussie die uit bezuini-

gingsnoodzaak werd gevoerd. De werkgroep formuleerde onder meer de volgende

uitgangspunten.

- Om technische redenen en om redenen van doelmatigheid kan het dienstig zijn

een ambtenaar zowel met toezicht als met opsporing te belasten.

- Zowel toezicht als opsporing kunnen voor vakdepartementen van belang zijn bij

de uitvoering van het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit wil evenwel

niet zeggen dat hier altijd een eigen (curs. F/VdB) dienst mee moet worden

belast.

- De indruk bestaat dat sommige'diensten met opsporingsbevoegdheid' mede zijn

ontstaan 'als gevolg van de omstandigheid dat de reguliere politie in de loop der

jaren ten aanzien van de opsporing van strafbare feiten uit bepaalde (nieuwe)

bijzondere wetgeving onvoldoende activiteiten heeft ontplooid'.

- De opsporing van strafbare feiten behoort niettemin primair tot de taak

van de reguliere politie (curs. F/VdB), maar er zijn redenen om haar toe te

vertrouwen aan een dienst met opsporingsbevoegdheid van een vakdeparte-

ment: de omstandigheid dat de hoofdtaak overwegend bestaat uit toezicht,

het vereiste van bepaalde specifieke kennis waarover de reguliere politie niet

beschikt en niet anders dan door middel van een onevenredig hoge investering

en inspanning kan beschikken, de mate van verwevenheid tussen handhaving en

beleid en het belang van terugkoppeling naar het beleid.

- Het OM is primair verantwoordelijk voor het opsporingsbeleid; het beleid van de

vakdepartementen en dat van het OM met betrekking tot de prioriteitenstelling
dienen op elkaar te zijn afgestemd.
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- Indien er sprake is van verschillende instanties die zich met de opsporing van

strafbare feiten bezighouden, dient er'onder het gezag van het OM een goed

samenspel (curs. F/VdB) te zijn tussen de diensten met opsporingsbevoegdheid,

de reguliere politie en de vakdepartementen. In het beheersvlak zouden de

diensten en de reguliere politie wederzijds gebruik moeten kunnen maken van

elkaars faciliteiten'.

Kortom, vakdepartementen kunnen met het oog op de uitvoering van beleid belang

hebben bij zowel toezicht als opsporing, maar behoeven hiertoe niet noodzakelijk te

beschikken over een eigen politiedienst; het primaat van de opsporing ligt hoe dan

ook bij de reguliere politie, maar indien er toch sprake is van opsporing door de

BOD's, dan dient dit in goed samenspel met de politie en met het OM te geschieden.

Ondanks de bezuinigingsnoodzaak, ondanks de ontkoppeling van departementen en

diensten, en ondanks het uitgesproken opsporingsprimaat deed de werkgroep echter

geen aanbevelingen voor de opheffing van diensten of voor de herverdeling van

taken.

Zo werd de suggestie van het opheffen dan wel samenvoegen van de opsporings-

diensten van de FIOD met andere opsporingsdiensten verworpen uit vrees voor een

negatieve uitwerking op de strafrechtelijke handhaving van de fiscale regelgeving;

de bestaande structuur zou beter in stand gelaten kunnen worden. Omdat was

geconstateerd dat er geen sprake was van overlappingen tussen AID en de Keurings-

dienst voor Waren (KvW), was het eveneens aangewezen de AID ongemoeid te laten.

In het geval van de ECD werd alleen opgemerkt dat op deze dienst recentelijk reeds

aanzienlijk was bespaard. Samenvoeging van de onderafdeling Algemene Recherche-

zaken (OAR) van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM) met enige andere opsporingsdienst of met de reguliere politie

zou met het oog op 'het specifieke karakter van de dienst, ondoelmatig, kosten-

verhogend en derhalve eveneens verwerpelijk zijn'. En herverdeling van taken dan

wel desintensivering van opsporingswerkzaamheden ten aanzien van het Korps

Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) werd afgewezen `gelet op het specialistische

karakter van de wetgeving en het belang van een verantwoorde handhaving van de

openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen'. Ondanks de algemene

conclusies werd in dit rapport dus gepleit voor noch de opheffing van diensten noch

de herverdeling van taken.

Deze positieve uitgangspunten en negatieve aanbevelingen leidden op beperkte

schaal tot enige discussie. Wie de schriftelijke neerslag van deze discussie in ogen-

schouw neemt (Balkema en Fijnaut, 1986; Buruma e.a., 1990; Fijnaut en Lely, 1990;

Van de Beek, 1992) moet constateren dat van de kant van de BOD's en het OM in het

algemeen eveneens werd gepleit voor handhaving van de status quo. De fusie van

BOD's noch de integratie (van onderdelen) ervan in de reguliere politie werd in hun

kring voor wenselijk, noodzakelijk of mogelijk gehouden. In theorie kon het opspo-

ringsprimaat wel bij de reguliere politie liggen, in de praktijk werd het voortouw bij
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de BOD's gelegd. Het was dan ook niet toevallig dat juist enkele praktijkdeskundigen,

onder wie de voormalige advocaten-generaal P. Bos (Werkgroep Heroverweging

Diensten met Opsporingsbevoegdheid, 1986) en B. de Hoogh (1990), erg beducht

waren voor een overheveling van de taken van de BOD's naar de reguliere politie. Zij

voerden aan:

- dat er alleen sprake zou kunnen zijn van overheveling van taken wanneer de

reguliere politie de garantie zou geven dat zij permanent bereid zou zijn om de

controle op de bijzondere wetten te doen beantwoorden aan de wensen van de

beleidsmakers, en deze garantie was er niet;

- dat de meeste betrokken bijzondere wetten bovenlokale (nationale en inter-

nationale) belangen betreffen en dat het dus onverantwoord zou zijn om de

handhaving van die wetten in handen te leggen van de lokale politie;

- dat niet moest worden verwacht dat het OM het zou gelukken om in het lokale

driehoeksoverleg menskracht te krijgen voor de bijzondere opsporing; het was

veeleer zo dat juist dankzij het bestaan van BOD's het om zijn taak in dezen

behoorlijk kon vervullen, namelijk om bij het stellen van prioriteiten door de

vakdepartementen in de handhaving van de bijzondere strafwetgeving te waken

voor'het gevaar van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid'.

Enkele opsporingsautoriteiten, onder wie de voormalige directeur en de plaats-

vervangend directeur van de ECD, M. Engels en F. Lely (1986), hadden overigens

een scherp oog voor het feit dat'zeker in politiekringen met lede ogen het bestaan

en de groei van BOD's werd gadegeslagen. Het opereren van deze diensten zou een

onbedoelde uitholling van de politiefunctie in gang gezet hebben, waarbij de politie

zich terugtrok van die terreinen van de bijzondere wetgeving, waarop BOD's gingen

functioneren'. Maar zij zagen dat in haar kring naast concurrentie toch ook weer

coiperatie'hoger in het vaandel' kwam te staan. Welke vorm deze cooperatie zou

moeten aannemen, werd door Engels en Lely niet uitgewerkt. P. Vogelzang, de hui-

dige hoofdcommissaris van politie te Utrecht, constateerde in die tijd evenwel ook

dat politie en BOD's naar elkaar aan het toegroeien waren, in die zin dat de BOD's

zich meer en meer richtten op de opsporing en de reguliere politie meer en meer op

de rechtshandhaving via bestuursmatig handelen. Bij wijze van compromis stelde hij

voor dat de BOD's in de toekomst het primaat zouden hebben bij toezicht/controle

en opsporing van geringe delicten, en de reguliere politie bij de opsporing van zware

delicten. In samenhang hiermee bepleitte hij een zoveel mogelijk lokale verankering

van het beheer van de BOD's, of toch in elk geval een nauwere aansluiting van hun

functioneren bij de regionale samenwerking van de reguliere politie.

Mede onder invloed van deze discussie werd er in de loop van 1987 door het toen-

malige Coordinerend Politieberaad (CPB) en het pas opgerichte Platform Bijzondere

Opsporingsdiensten (PBO) een gezamenlijke werkgroep opgericht om een kader te

scheppen waarbinnen op interregionaal en regionaal niveau onderlinge afstemming



De toekomst van de landelijke bijzondere opsporingsdiensten in het kader van een 'goede politiezorg' 12

van beleid en operationele samenwerking kon plaatsvinden. Deze werkgroep kwam

in zijn rapport (Gezamenlijke Werkgroep Coordinerend Politieberaad, 1988) onder

meer tot de aanbeveling om de samenwerking in beginsel op regionaal niveau te

verankeren, om mede met het oog hierop de BOD's onder bepaalde voorwaarden

toegang te geven tot CID-gegevens, en om de uitwisseling van gegevens over (inter-)

nationale criminaliteit te organiseren bij de divisie Centrale Recherche Informatie

(CRI). Naar aanleiding van dit rapport stelde de minister van justitie in 1989 een pro-

jectgroep in die in het bijzonder de problematiek van de uitwisseling van informatie

tussen de reguliere politie en de BOD's nader moest onderzoeken (Projectgroep

Informatie-uitwisseling reguliere politie en bijzondere opsporingsdiensten, 1992).

Deze groep deed onder meer de aanbeveling om de relevante privacy-regimes te

harmoniseren, om de opsporingsinformatie van de BOD's onder het regime van de

Wet Politieregisters te brengen, en om een netwerk van verbindingsofficieren te

ontwikkelen. Deze aanbeveling werd wel positief ontvangen, maar daar bleef het bij.

De omzetting ervan in praktijk kwam evenwel niet van de grond.

Concluderend kan worden gesteld dat de Heroverwegingsoperatie en de daarop

volgende discussie bepaald niet heeft geleid tot een fundamentele herziening van de

bestaande structuren. Aan het bestaansrecht van de afzonderlijke BOD's werd niet

getornd; afstemmingsproblemen met de reguliere politie en het OM zouden moeten

worden opgelost door intensivering van de samenwerking. De discussie hierover

kreeg in de loop der jaren zelfs een wat ritueel karakter.

1.2 De tweede helft van de jaren tachtig: het vraagstuk in beweging

Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat in de tweede helft van de jaren

tachtig twee heel verschillende BOD's werden opgericht. Aan de ene kant - in 1985 -

het Milieubijstandsteam (MBT), dat nadrukkelijk werd georganiseerd als een dienst

die hoofdzakelijk de reguliere politie, andere bijzondere politiediensten, en provin-

ciale en gemeentelijke overheden moet ondersteunen bij de handhaving van de

milieuwetgeving. Aan de andere kant - in 1987 - de dienst Inspectie Arbeidsverhou-

dingen (DIA), die welbewust als een landelijke bijzondere opsporingsdienst in het

leven werd geroepen.

Deze ontwikkeling toont immers aan dat, in zekere zin zoals Vogelzang in die tijd

betoogde, ook op ingewikkelde terreinen van de rechtshandhaving (zoals de milieu-

wetgeving) BOD's niet noodzakelijk moeten worden georganiseerd als op zichzelf

staande departementale politiediensten en dat er verregaande vormen van samen-

werking tussen BOD's en reguliere politie denkbaar zijn zonder dat er direct moet

worden gesproken van opheffing of fusie van BOD's, van hun integratie in de regu-

liere politie, of van overheveling van taken, bevoegdheden of onderdelen. Evenmin

als de Heroverwegingsoperatie 1985 leidde deze andere institutionele aanpak van

de rechtshandhaving er echter toe dat de regering rond 1990 een algemene visie
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op de toekomst van de BOD's formuleerde. Ook de aandacht die de Algemene

Rekenkamer in haar verslag over 1989 besteedde aan 28 inspectiediensten, prikkelde

hier - blijkens het antwoord van de regering in april 1991 (Algemene Rekenkamer,

1991) - niet toe. En de BOD's bleven ook buiten schot bij de reorganisatie van de

reguliere politie in 1993-1994. De integratie van de lokale korpsen en (de districten

van) het korps Rijkspolitie tot 25 regionale korpsen en het KLPD werd niet aangegre-

pen om ook (onderdelen van de) BOD's, die toch ook als landelijke politiediensten

kunnen worden beschouwd, op de een of andere manier in (een van) deze korpsen,

vooral in het KLPD, te integreren. Wel werd deze reorganisatie aangegrepen om te

saneren in de categorieën van de bijzondere en onbezoldigde opsporingsambtenaren

door de invoering van het enkelvoudige statuut van buitengewoon opsporingsambte-

naar (BOA).

Tekenend voor de toenmalige, wat onbestemde, situatie is dan ook dat in 1992 een

zogenaamde 'monitorgroep' - alleen bestaande uit vertegenwoordigers van het

ministerie van Financiën/Belastingdienst, het ministerie van justitie en het OM - zich

volstrekt buiten de reguliere politie om indringend heeft beziggehouden met de vraag

of en, zo ja hoe, de samenwerking tussen de douane/douanerecherche (DR) en de

politie moest worden geïntensiveerd (Monitorgroep Samenwerking tussen douane/

douanerecherche en politie, 1994). Deze groep kwam tot de conclusie dat er met de

samenwerking in (het) kernteam(s), regionale rechercheteams en ad hoc teams niet

alleen heel wat positieve ervaringen waren opgedaan (meerwaarde uitwisseling van

informatie; over en weer uitwisseling van recherche-tactische ervaring; synergie door

de bundeling van kennis en kunde; gezamenlijke inbreng van observatiecapaciteit),

maar ook negatieve (de opbouw van teams is niet altijd evenwichtig; voor de DR is

het'onprettig en ondoelmatig' wanneer medewerkers lange tijd onder de vlag van

de politie opereren 'zonder dat de leiding van de DR invloed heeft op het onderzoek

door of de rol van hun mensen'; het feit dat de FIOD geen CID-status heeft, dwingt tot

informele uitwisseling van inlichtingen; de FIOD heeft slechts marginaal invloed op

de investeringen van RCID's).

Op grond van vooral deze negatieve ervaringen. adviseerde de 'monitorgroep' onder

andere om in beginsel geen vaste teams van DR en politie op te richten en om bij

meerjarige participatie aan kernteams de deelname uit te drukken in fte's, zodat de

deelnemers konden worden gewisseld. De groep was dus - op grond van de positieve

ervaringen had dit namelijk ook gekund - bepaald geen voorstander van intensive-

ring van de samenwerking tussen FIOD/DR en reguliere politie in de vorm van hechte

en duurzame maar partiële operationele integratie rond kwesties als de bestrijding

van de drugshandel of de aanpak van de wapenhandel. Zijn voorkeur ging duidelijk

uit naar zo groot mogelijke operationele autonomie van de FIOD/DR. Hierbij paste

ook zijn voorstel om zowel bij de CRI als bij de DR een zekere'strategische reserve'

te vormen, die gecoordineerd zou kunnen worden ingezet door het OM.
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1.3 Halverwege de jaren negentig: geslaagde en mislukte fusies van BOD's

14

Anders dan men op grond van het vorenstaande wellicht zou verwachten, vonden

er halverwege de jaren negentig wél enkele fusies van BOD's plaats. Zo werden in

1992 de Rijksverkeersinspectie (RVI), de afdeling Spoortoezicht en het KCGS - zij het

ook, volgens sommige berichten, met harde hand - gefuseerd tot de RVI nieuwe stijl.

In 1994 werden de Loontechnische dienst, de dienst Collectieve Arbeidsvoorwaar-

den, de dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de toenmalige Arbeidsinspectie

gefuseerd tot de Inspectie SZW, in 1996 herdoopt tot Arbeidsinspectie (AI). Een jaar

later, in 1995, ontstond de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit een fusie van

de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, de Geneeskundige Inspectie

voor de Geestelijke Gezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid voor de

Geneesmiddelen. In 1998 werden - na een vergeefse poging in 1995 wegens gebrek

aan instemming vanuit de consumentenorganisaties en het bedrijfsleven - de

Inspectie voor de Gezondheidsbescherming en de Veterinaire Inspectie alsnog

gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

(IVW).

Het valt te betreuren dat al deze fusies niet op zichzelf en in onderlinge samenhang

empirisch zijn geëvalueerd. Er is weinig of niets bekend van de omstandigheden

waaronder zij plaatsvonden en ook niet van hun impact op de samenhang van de

rechtshandhaving door de betrokken vakdepartementen. Men kan op dit moment

eigenlijk alleen maar enigszins naïef bevroeden dat deze fusies als positief werden

beoordeeld. Waarom hebben zij anders plaatsgegrepen en waarom zijn zij anders

niet weer ongedaan gemaakt? Daarenboven is het niet te gewaagd om te beweren dat

fusies als deze ook de democratische controle op de nieuwgevormde diensten zullen

hebben vergroot. Het is voor het OM en de minister van justitie immers eenvoudiger

en gemakkelijker om hun gezag ten overstaan van één enkele bijzondere politie-

dienst per departement dan ten overstaan van meer BOD's per departement te doen

gelden. Zeker nu het OM op nationaal niveau sterker is georganiseerd dan tot voor

kort het geval was (zie hierna).

Hoe dan ook, tegenover deze geslaagde voorbeelden van fusie staat evenwel ook

een bekend mislukt voorbeeld: dat van de AID en de ECD. Deze fusiepoging kwam

in 1990 in zekere zin op gang met een onderzoek naar de organisatie en de werking

van de AID onder druk van de problemen met de handhaving van de visquoterings-

regelingen. Dit onderzoek liep vooral uit op voorstellen voor een herstructurering

van de interne organisatie van de AID (Bekke en De Vries, 1991a). De regering had

intussen in het kader van een grote efficiency-operatie evenwel nauwere samen-

werking en eventueel zelfs een fusie van AID en ECD aangekondigd. Hierop deden

dezelfde onderzoekers een onderzoek naar de structuur en het functioneren van

de ECD (Bekke en De Vries, 1991b). In dit onderzoek onderzochten zij evenwel ook

de mogelijkheden om het plan van de regering uit te voeren. Zij kwamen hierbij tot
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een aantal vaststellingen die ook in het kader van het huidige regeringsproject nog

relevant zijn.

- Hoewel de takenpakketten van de beide diensten wat betreft inhoud, omvang en

specialismen nauwelijks overeenkomen, vertonen hun beider doelgroepen in

toenemende mate overeenkomsten.

- Beide diensten bewegen zich steeds meer op het gebied van de opsporing van

strafbare feiten in plaats van controle en groeien zo dus - onbedoeld - naar

elkaar toe en is er sprake van convergentie.

- Samenwerking van beide diensten kan voordelen bieden met betrekking tot een

meer geprononceerde en professionele uitgroei tot een moderne opsporings-

dienst, gericht op het brede bedrijfsleven.

- De overeenkomsten in de organisatiestructuur geven vele mogelijkheden tot

fusie: samenvoeging is mogelijk tussen de directies, de stafafdelingen, de recher-

che-afdelingen enzovoort.

- De fusie maakt een verdere professionalisering van de ondersteunende functies

mogelijk.

De voorwaarden voor een kansrijke fusie-operatie waren dus in hoge mate vervuld.

Niettemin hielden de onderzoekers een slag om de arm. Afgezien van de nodige

vragen rond de toekomstige relaties tussen centrale en decentrale onderdelen van

een eventuele nieuwe dienst en rond de verhouding tussen generalisten en specia-

listen in de verschillende teams, speelden er in hun ogen toch ook nog zaken van

meer algemene aard: het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid tussen

de beide vakministeries en tussen hun verantwoordelijkheid en die van de minister

van Justitie, de aansturing van een gefuseerde dienst vanuit de vakministeries, en de

relatie met de overige bijzondere opsporingsdiensten.

Het kabinet zag - mede op grond van het advies van de Commissie-Oomen - de op-

lossing van deze kwesties echter niet zo somber in. Op 3 december 1993 besliste het

in elk geval om de AID en de ECD samen te voegen tot een controle- en opsporings-

dienst'om het potentieel van deze diensten doelmatiger en efficiënter te benutten

en de effectiviteit te vergroten'. Daarenboven was het de bedoeling van deze fusie

om niet alleen de relatie tussen de BOD's, de politie en het OM meer te stroomlijnen,

maar ook om een stap te zetten naar een verdergaande samenwerking van bijzondere

opsporingsdiensten en naar een vermindering van de verkokering tussen departe-

menten. Tenslotte zou de nieuwe dienst'een dienst op enige afstand zijn, die door

drie ministeries (Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en

Justitie) wordt aangestuurd, met een gezamenlijke (ministeriële) verantwoordelijk-

heid voor het beleid en de algemene inzet van de dienst'.

Op 6 februari 1995 maakte het (nieuwe!) kabinet echter rechtsomkeert. Het liet de

Kamer weten dat het in vergelijking met een fusie meer verwachtte van 'een inten-

sief proces van samenwerking'. Het rapport van de Commissie-Oomen werd dit-

maal aangegrepen om vooral te wijzen op de verschillen tussen beide BOD's: de te
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handhaven wetgeving en de doelgroepen komen niet dichter bijeen en de stroom-

lijning van de verhouding tot de politie en het OM kan ook worden bereikt door

meer gestructureerde beleidsmatige afstemming tussen de ministeries en intensieve

samenwerking van de diensten, bijvoorbeeld door uitwisseling van personeel en

het gebruik van elkaars voorzieningen (de meldkamer en het observatieteam van de

AID). Een dergelijke fusie zou volgens het nieuwe kabinet niet kunnen samengaan

met het behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid van de beide ministers.

Dit zou niet stroken met de Comptabiliteitswet, die slechts voorziet in de beheers-

matige verantwoordelijkheid van één minister (Samenvoeging ECD en AID, 1993 en

1995).

Dit laatste argument biedt ons overigens enig zicht op een verklaring voor het feit

dat in de jaren negentig sommige fusies - zij het ook niet zonder problemen - wel

slaagden en andere mislukten: in het geval van geslaagde fusies ging het telkens

om een intradepartementale fusie, in het geval van de beoogde fusie tussen AID

en ECD om een interdepartementale fusie. Het laatstgenoemde soort fusies ligt

kennelijk veel moeilijker dan het eerstbedoelde soort. Maar de mislukking van de

fusie tussen AID en EGO kan evenwel niet uitsluitend worden toegeschreven aan haar

interdepartementale karakter. Zij was - gezien de totaal verschillende interpretatie

van de resultaten van het achterliggende onderzoek - duidelijk ook een gevolg van

een geheel andere politieke inschatting van haar (on)wenselijkheid.

2 De actuele criminele en institutionele context van de thematiek

2.1 Criminaliteitsontwikkelingen: osmose

In zijn studie naar de strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten geeft Buruma

weer op basis van welke argumenten het bestaan van bijzondere opsporingsdiensten

tot dusverre is gerechtvaardigd. In de eerste plaats wordt vaak gesteld dat met orde-

ningswetten specifieke belangen worden behartigd die ook een specifieke stijl van

handhaving vragen; het geven van adviezen aan justitiabelen neemt daarbij een

belangrijke plaats in, alsmede het informeren van het bestuur om, waar nodig,

regelgeving te veranderen en te preciseren. In de tweede plaats zouden speciale

opsporingsdiensten noodzakelijk zijn omdat alleen zij over de vereiste deskundig-

heid (kunnen) beschikken om gedragingen en situaties op de complexe domeinen

van de ordeningswetgeving te doorgronden (Buruma, 1993). Het bestaansrecht

van bijzondere diensten wordt aldus gemotiveerd door te wijzen op het specifieke

karakter van de ordeningswetgeving, van haar overtredingen en haar handhavings-

strategie.

Voor een deel zijn deze bestaansgronden door de feitelijke criminaliteitsontwikke-

lingen echter achterhaald. Door vele deskundigen, binnen en buiten de BOD's,

wordt tegenwoordig gesteld dat de zware criminaliteit (organisatiecriminaliteit,
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georganiseerde criminaliteit) zowel de bijzondere wetten als de commune straf-

wetgeving bestrijkt. Producenten en handelaars in xtc bijvoorbeeld overtreden

zowel ordeningswetten (Precursorenwet, Opiumwet) als het Wetboek van Strafrecht.

Dit betekent dat bijzondere politiediensten steeds meer met'gewone' misdaad in

aanraking komen. Zo wordt de douane in de uitoefening van haar fiscale taak bij

de in-, uit- en doorvoer van goederen tegenwoordig onophoudelijk geconfronteerd

met vele vormen van handel in illegale goederen, waarvoor ook de reguliere politie

interesse heeft: drugs, wapens, gestolen auto's, beschermde dieren, enzovoort. De

douane ontwikkelt zich daardoor meer en meer tot de'goederenpolitie' van Neder-

land (Pheijffer e.a., 1997). Evenzo komt de ECD bij de bestrijding van het misbruik

van rechtspersonen in het hart van de commune misdaadbestrijding terecht nu

steeds meer criminelen zich achter constructies van rechtspersonen en stroman-

nen proberen te verschuilen (Pheijffer e.a., 1997). Komen BOD's in aanraking met

'gewone' misdaad, het omgekeerde doet zich ook voor: de reguliere politie betreedt

domeinen die voorheen het exclusieve werkterrein waren van de bijzondere dien-

sten. De handhaving van milieuwetten is momenteel het meest sprekende voorbeeld

van deze trend. Meer dan de helft van de processen-verbaal van overtredingen van

milieuwetten worden door de reguliere politie opgemaakt. Ook blijkt dat het gewone

strafrecht zeker zo vaak tegen milieu-onrecht in stelling wordt gebracht als de speci-

fieke milieuwetgeving; uit een WODC-onderzoek naar de opsporing van negentien

grote milieuzaken bleek dat vervolging op basis van specifieke milieuwetten slechts

een ondergeschikte rol speelde (Van den Berg en Eshuis, 1996).

Deze'osmose' heeft grote gevolgen voor de opsporingsdiensten: de bijzondere

opsporingsdiensten en de reguliere politie groeien in de bestrijding van de zware

criminaliteit naar elkaar toe. Aan de ene kant krijgen de bijzondere diensten een

steeds sterker politieprofiel (betere opleiding, die in de politiële en juridische lijn

wordt getrokken; recrutering van personeel uit de reguliere politie) en maken zij op

steeds grotere schaal gebruik van de gewone opsporingsmethoden. Aan de andere

kant leert de reguliere politie de mogelijkheden kennen van de bestuurlijke preventie

van de zware criminaliteit en van het zogeheten financieel rechercheren, waarin

vooral de FIOD reeds lang geverseerd is (zie voor de'politiële profilering' van de

BOD's: o.a. Van Reenen, 1986; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau Klinkers,

1994). Reguliere politie en FIOD komen elkaar dan ook in het opsporingsveld tegen

in het strafvorderlijk respectievelijk fiscaal afromen van wederrechtelijk verkregen

gelden (Nelen en Sabee, 1998).

Het Platform BOD merkte in'Blik op de toekomst' (Platform Bijzondere Opsporings-

diensten, 1997) dan ook terecht op dat ter bestrijding van de zware criminaliteit

die de grenzen van de afzonderlijke domeinen overschrijdt, een'brede inzet van

beleidsinstrumentele en commune strafrechtelijke expertise en maatregelen nood-

zakelijk is'. Dit betekent, zo vervolgt het Platform, dat de samenwerking tussen BOD's

en reguliere politie verder zal moeten worden geïntensiveerd. De Parlementaire
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Enquêtecommissie Opsporingsmethoden ging nog een stap verder (Enquête

Opsporingsmethoden, 1996). Terecht constateert deze commissie dat BOD's die op

de een of andere manier worden geconfronteerd met uitingen van georganiseerde

misdaad, in de bestrijding ervan steeds meer gelijkenis zullen vertonen met de

reguliere politiekorpsen. De aanbevelingen die zij inzake opsporing deed en die

op bepaalde punten trouwens dezelfde geest ademen als de passage in het regeer-

akkoord van de huidige regering, zijn onder meer:

- bij opsporing van georganiseerde criminaliteit moeten de BOD's te allen tijde

samenwerken (curs. F/VdB) met de reguliere politie;

- er dient wetgeving te komen die de organisatie, inrichting en taken van de BOD's

regelt; bij de voorbereiding van deze wetgeving dient het bestaansrecht en de

mogelijke samenvoeging van de huidige BOD's te worden heroverwogen;

- de sturing van en de controle op de opsporingsactiviteiten van de BOD's door het

OM verdienen verbetering: er bestaat grote afstand tussen het OM en de BOD's,

terwijl de beheerders van de BOD's zich in de praktijk niet of nauwelijks bezig-

houden met opsporingsmethoden; bij het landelijk bureau OM moeten recher-

che-officieren worden aangesteld voor de verschillende BOD's.

Op grond van het advies van de Werkgroep Wet Bijzondere opsporingsdiensten of

niet (WEBOON) vond het kabinet het niet nodig organisatorische wetgeving tot

stand te brengen, omdat er op de bedoelde terreinen 'weinig problemen' bestaan:

de departementen kennen een vorm van regeling van de dienst, er zijn nauwelijks

samenwerkingsproblemen en er is geen sprake van overlap. Wel voelde zij voor de

aanstelling van een recherche-officier van justitie per BOD (in verband met de

opsporingsmethoden), de aanstelling van een CID-officier van justitie per BOD en

de instelling van een beleidsdriehoek per BOD (een vertegenwoordiger van de

vakminister, het hoofd van de dienst en een lid van het OM). Daarenboven nam

zij de aanbeveling over om tweejaarlijks een 'globaal interdepartementaal hand-

havingsplan' op te stellen.

Bij wijze van besluit kan worden gesteld dat de recentelijk gesignaleerde crimina-

liteitsontwikkelingen niet alleen een nieuwe impuls hebben gegeven aan het al

langere bestaande inzicht dat de samenwerking tussen BOD's onderling en tussen

BOD's en de reguliere politie moet worden versterkt, maar ook aan de gedachte dat

bepaalde BOD's wellicht - al dan niet met de reguliere politie - kunnen worden

samengevoegd, en dat de justitiële controle op de (samen)werking van de BOD's

moet worden versterkt.
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2.2 De herstructurering van de reguliere politie, het OM en de particuliere

recherche

19

Ondanks de van vele kanten geuite wens tot meer samenwerking is in organisato-

risch opzicht de verdeeldheid in opsporingsland nog steeds groot. De verdeeldheid

van de bijzondere politie in een - ondanks de fusies van de voorbije jaren - nog

altijd respectabel aantal landelijke diensten gaat hand in hand met de verdeeldheid

van de reguliere politie. Afgezien van de Kmar - de grootste rijkspolitiedienst van

Nederland - is zij heden ten dage opgesplitst in 25 semi-autonome regiokorpsen

en het KLPD. De organisatie van de recherche is nog wat gecompliceerder: naast

25 regionale recherchedivisies zijn er nog de 6 interregionale kernteams, de CRI en

een Landelijk Recherche Team (LRT). Hoewel deze verdeelde recherche-organisatie

beslist niet zonder feilen is, bijvoorbeeld waar het gaat om de onderlinge uitwisse-

ling van informatie en om de gelijkmatigheid van het niveau van deskundigheid,

ziet zij er natuurlijk heel anders uit dan de overwegend lokale organisatie waar de

voormannen van de BOD's en het OM zich in de jaren tachtig tegen afzetten (Alge-

mene Rekenkamer, 1998).

De bestaande organisatie leent zich alleen al door haar schaalvergroting vele malen

gemakkelijker voor een ingrijpende herziening van de verhouding tussen de regu-

liere politie en de BOD's dan de organisatie die nog was gebaseerd op de Politiewet

1957. En het ligt daarenboven in de verwachting dat zij de komende jaren nog

aanzienlijk meer zal worden gestroomlijnd op zowel (inter)regionaal als nationaal

niveau. In feite tekent zich in de organisatie van de recherche een differentiatie af

tussen lokaal gerichte opsporing, die sterk bestuurlijk is ingebed, en een recherche

die op meer centrale leest wordt geschoeid. De decentrale recherche maakt binnen

de regiokorpsen deel uit van de basispolitiezorg en is als zodanig geen afzonderlijk

specialisme. Gelijktijdig vindt een zekere centralisering van de recherche-organisatie

plaats. Zo is de regering vast van plan om de organisatie van de regionale recherche-

diensten op hoofdlijnen uniform te regelen. Ook het beheer van de kernteams wordt

wellicht verder gecentraliseerd. En de plannen om het LRT, de CRI en nog andere

onderdelen van het KLPD samen te smeden tot een divisie Recherche verkeren in

een vergevorderd stadium. De overheveling van het beheer van het KLPD - dat

trouwens verleden jaar in het kader van de Evaluatie Politiewet 1993 positief werd

gewaardeerd (Evaluatie taakuitvoering KLPD, 1998) - van het ministerie van justitie

naar het ministerie van BZK zal niet noodzakelijkerwijze afbreuk doen aan deze

ontwikkelingen, zeker niet wanneer, zoals vele justitiespecialisten in de Kamer

willen, de minister van justitie niet alleen via het OM, maar ook rechtstreeks nauw

betrokken blijft bij het beheer van (de recherche van) dit korps (Beleidsplan, 1998;

Fijnaut, 1998; Wijziging van de Politiewet, 1999). De algehele overheveling van het

beheer over de reguliere politie naar het ministerie van BZK zal in de nabije toekomst
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ongetwijfeld de vraag doen oproepen waarom voor het beheer van de bijzondere

politie een uitzonderingssituatie moet gelden.

De organisatie van het OM is in de voorbije jaren ook op nieuwe leest geschoeid. In

deze hervorming stonden vier punten centraal. Ten eerste de versterking van de

arrondissementsparketten door hun arbeidsorganisatie aan te passen aan de eisen

van deze tijd en hun relaties met de relevante omgeving te professionaliseren. Ten

tweede - en dit in samenhang met het eerste punt - de omvorming van de ressorts-

parketten tot centra van kwaliteitsbevordering en -bewaking. Ten derde de oprich-

ting van een landelijk parket, dat vanuit het OM moet zorgen voor een efficiënte en

effectieve bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit en een adequate justitiële

samenwerking op nationaal en internationaal niveau, en dat onder meer op grond

hiervan het justitiële gezag uitoefent over het KLPD. Ten vierde de vorming van een

parket-generaal dat het (geïntegreerde) College van procureurs-generaal onder-

steunt in zijn diverse functies: de rechtstreekse aansturing van al de hiervoor

genoemde parketten, het scheppen van condities waarbinnen deze parketten intern

en extern behoorlijk kunnen functioneren en het afleggen van verantwoording aan

de minister van justitie over de prestaties van het OM (Fijnaut e.a., 1999). En deze

reorganisatie is van groot belang voor de discussie over de herpositionering van de

BOD's. Immers, de nieuwe organisatie van het OM is veel meer geschikt dan de oude

organisatie om (het stelsel van) landelijke BOD's in justitieel opzicht gezagsmatig aan

te sturen op, bijvoorbeeld, de manier waarop de Parlementaire Enquêtecommissie

Opsporingsmethoden en de WEBOON hebben aanbevolen. Het landelijk parket vormt

daarenboven een welhaast natuurlijke thuishaven voor de BOD-officieren van justitie

waarvan deze commissies spraken.

Wat de particuliere recherche betreft, willen wij hier kort zijn. Er moet evenwel met

klem op worden gewezen dat in deze tijd bij een meer algemene reorganisatie van

het reguliere en bijzondere politiebestel ernstig rekening gehouden moet worden

met de opbloei die deze recherche meemaakt. Vele grote en kleine bedrijven specia-

liseren zich op tal van terreinen in de (soms verregaande) opsporing van misdaden

met het oog op de vrijwaring van de commerciële belangen van hun cliënten dan wel

de vergoeding van de schade die deze als gevolg van criminele handelingen hebben

geleden (Cools en Hoogenboom, 1996; Cools en Haelterman, 1998). Wie deze ontwik-

keling als ongewenst beschouwt omdat zij het geweldsmonopolie van de overheid

ondermijnt en een evenwichtige strafrechtshandhaving frustreert, moet er in elk

geval voor zorgen dat de publieke opsporing op evenzovele terreinen van het maat-

schappelijk leven eendrachtig en daadkrachtig functioneert.
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IM

2.3 Een wirwar van samenwerkingsverbanden om de verdeeldheid te

overwinnen

De noodzaak van meer samenwerking wordt, zoals gesteld, door velen gevoeld. Gelet

op enerzijds de veelheid van reguliere politiekorpsen en bijzondere opsporings-

diensten en anderzijds de menigvuldige raakvlakken die er inzake (geografische

en functionele) werkterreinen en doelgroepen tussen hen bestaan, is het dan ook

niet verwonderlijk dat zowel de rapporten van de werkgroepen Regeerakkoort

BOD's (1998) als de profielen die het: WODC in dit kader heeft vervaardigd, een enor-

me wirwar van samenwerkingsrelaties en samenwerkingsvormen tussen al deze

instanties (onderling en met) het OM laten zien. Dit is enerzijds wellicht een goed

teken, omdat het aantoont dat de betrokken korpsen en diensten bereid en in staat

zijn om samen te werken waar dit wenselijk en noodzakelijk is/lijkt. Anderzijds is het

een slecht teken, omdat het demonstreert dat er grote inspanningen moeten worden

geleverd om een intern zo verdeeld (regulier en bijzonder) politiestelsel, en dus een

zo verdeelde (daadwerkelijke) rechtshandhaving, op een samenhangende manier te

doen functioneren. Daarenboven kan worden gezegd - eveneens het regeerakkoord

indachtig - dat de democratische controle op dit stelsel in zijn geheel als vanzelf

problematisch is. Deze controle moet welhaast beperkt blijven tot controle per

korps en per dienst. Een totaaloverzicht van hun organisatie en werking ontbreekt

ten enenmale.

Het gaat natuurlijk het kader van deze bijdrage te buiten om de samenwerkingsver-

banden van alle BOD's in kaart te brengen. Wij volstaan hier met het schetsen van

een beeld van de samenwerkingsverbanden van enkele BOD's die geheel of ten dele

betrokken zijn bij de opsporing van zware criminaliteit en lid zijn van het Platform

BOD's: de AID, de Al, de DR, de FIOD. De ECD blijft hier buiten beschouwing, omdat zij

bij besluit van de minister van Justitie d.d. 7 september 1999 (Stscrt. 14 september

1999) met ingang van 1 september 1999 reeds is geïntegreerd in de belastingdienst,

en dus in het verlengde van het in voetnoot 2 aangehaalde besluit als onafhankelijke

dienst heeft opgehouden te bestaan.

De Algemene Inspectiedienst

Volgens de genoemde bronnen ziet het netwerk van de AID er in grote lijnen als

volgt uit.

- Met betrekking tot de controle op de naleving van de EG-wetgeving is er een

samenwerkingsconvenant met de douane. Met deze dienst en de politie is er

op het terrein van het CITES een convenant om samen de illegale handel in

bedreigde uitheemse dieren en planten te bestrijden.

- Er is nauwe samenwerking met de Rijksverkeersinspectie (RVI) inzake de controle

op het transport en vervoer van vee en mest. In het kader van een project worden

in dit verband ook gezamenlijk mesttransporteurs gecontroleerd.



De toekomst van de landelijke bijzondere opsporingsdiensten in het kader van een 'goede politiezorg' 22

- Met de FIOD en de ECD wordt slechts incidenteel samengewerkt. Het observatie-

team van de AID wordt soms ook wel ten bate van de FIOD, de ECD, de DR en

de reguliere politie ingezet. Op Schiphol wordt structureel samengewerkt en

informatie uitgewisseld met de Kmar, de ECD, de douane en de Inspectie

Milieuhygiëne (IM).

- De AID werkt projectmatig samen met het KLPD op het gebied van de sportvisserij,

de mossel- en garnalenvisserij en de zeevisserij. Met dit korps wordt ook samen-

gewerkt met het oog op de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden.

- Er wordt steeds meer naar gestreefd om structurele samenwerkingsnetwerken te

scheppen met de regiokorpsen inzake de handhaving van de milieuwetgeving en

de binnenvisserij (een AID'er per regio als contactpersoon). Deze samenwerking

wordt ook gezocht omdat de AID in allerlei verbanden hulpofficieren van de

regionale korpsen nodig heeft (huiszoekingen, voorgeleidingen). Anderzijds

ontbreekt bij de (afdelingen bijzondere wetten van de) reguliere politie vaak de

benodigde kennis om de wetgeving te handhaven waarvoor ook de AID verant-

woordelijk is.

Naast deze vormen van operationele samenwerking zijn er vormen van samenwer-

king in de ondersteunende sfeer.

Samen met andere BOD's is de AID betrokken bij de opleiding van (BOA-)mede-

werkers.

Samen met de FIOD, de ECD en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) worden

gezamenlijk de tapfaciliteiten bij het KLPD geëxploiteerd.

Wat de aansturing door het OM betreft vindt de strategische afstemming plaats in

de driehoek directeur-generaal, directeur AID en de verantwoordelijke procureur-

generaal (pg). Er is apart overleg met de pg over het concept-jaarplan van de AID.

Hierbij worden ook afspraken gemaakt over het aantal zaken dat de AID bij het OM

zal aanleveren. Verder participeert de AID aan het overleg met de FIOD, de ECD en

het OM inzake de bestrijding van EU-fraude. Op het niveau van het landelijk parket

zijn er veelvuldige contacten tussen in het bijzonder de afdeling Recherche van de

AID en de BOD-recherche-officier van justitie en de BOD-CID-officier van justitie.

De Arbeidsinspectie

Wat de Al betreft, is er op operationeel vlak sprake van:

- de afsluiting van samenwerkingsovereenkomsten - mede op grond van de nota

`Strategische Uitgangspunten Handhaving' (1996, artikel 5.7) - met andere

(inspectie)diensten, onder meer met het KLPD / Divisie Mobiliteit en de Regio-

politie Rotterdam-Rijnmond / Rivierpolitie over de handhaving van de Arbo-wet

in de binnenvaartsector, met de RVI betreffende het toezicht op de naleving van

de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet in de vervoerssector; en met de UVI's en de

Belastingdienst inzake de uitwisseling van gegevens betreffende werkgevers-,

subsidie- en werknemersfraude;
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- een veelvuldig overleg en structurele samenwerking met de Immigratie en

Naturalisatiedienst (IND) en de vreemdelingendiensten van de reguliere politie

bij de bestrijding van illegale tewerkstelling en incidentele samenwerking met de

ECD, de FIOD en de RVI in dit verband;
- de participatie in de vijf bestaande en drie komende Regionale Interdisciplinaire

Fraudeteams (RIF's) in de vier grote steden, Twente, het noorden, het zuiden en

de streek rond Arnhem-Nijmegen; daarnaast speelt de AI een belangrijke rol in

het Westland Interventieteam (bestrijding fraude in de glastuinbouw) (Kamer-

stukken II, 17 050, nr. 203, pp. 27-30).

In de ondersteunende sfeer speelt de AI geen herkenbare rol in de samenwerking

tussen BOD's onderling en tussen BOD's en reguliere politie.

Naast de aarssturing door het OM op het niveau van individuele zaken in de arron-

dissementen en op het niveau van de stedelijke en interregionale multidisciplinaire

fraudeteams vindt deze aansturing hoofdzakelijk plaats via de portefeuillehoudende

pg en de landelijke contact-officier van justitie voor economische zaken. Zij heeft

onder meer betrekking op de prioriteitstelling, de hoeveelheid in te zenden zaken en

de normen voor processen-verbaal.

Dienst Recherchezaken

Inzake operationele samenwerking laten de liggende stukken zien:

- dat er door de DRZ zonder formele overeenkomsten maar op basis van binnen

het PBOD gemaakte afspraken incidenteel wordt samengewerkt met de FIOD, de

ECD, de AID en de RVI; er is meer structurele samenwerking met het MBT en de

Inspectie Milieuhygiëne (IMH);

- dat de DRZ, althans haar CID die overigens officieel geen CID-status heeft, gere-

geld informatie uitwisselt met de reguliere politie en de AID, de ECD en de FIOD;

- dat in sommige gevallen de DRZ ook personele ondersteuning levert aan andere

BOD's, bijvoorbeeld bij huiszoekingen;

- dat er slechts incidenteel daadwerkelijk wordt samengewerkt met de reguliere

politie; van samenwerkingsovereenkomsten is dan ook geen sprake; de CID van

de DRZ wisselt wel informatie uit met de CRI, het LRT, de rijksrecherche en

regionale recherchediensten.

In de ondersteunende sfeer maakt de DRZ geregeld gebruik van de faciliteiten

waarover sommige van de andere bij het PBOD aangesloten BOD's beschikken: de

tapkamer bij het KLPD, de observatie, ICT-voorzieningen en het FIOD-laboratorium.

De eigen BOA-rechercheurs worden gezamenlijk met die van andere BOD's opgeleid

(ECD, AID en MBT).

Wat de aansturing door het OM betreft, is er sprake van overleg met de portefeuille-

houdende pg en het landelijk parket OM over het aantal en de aard van de in te

zenden zaken dat ook daadwerkelijk zal worden vervolgd. In concrete zaken wordt

er op (boven)arrondissementaal niveau vooraf overleg gepleegd met het betrokken
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OM. Dit is ook het geval bij de samenwerking in RIF-verband. De CID-activiteiten

worden kortgesloten met de landelijke CID-officier van justitie voor de BOD's. In de

toekomst zal het OM worden betrokken bij de voorbesprekingen betreffende het

algemene handhavingsprogramma van VROM.

Overigens is er een discussie gaande over de vraag of er al dan niet moet worden over-

gegaan tot de oprichting van een Milieu Inlichtingen- en Opsporingsdienst (MIOD).

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Vanuit operationeel oogpunt ziet de samenwerking van de FIOD met andere politie-

diensten er als volgt uit.

- De FIOD werkt structureel samen met zowel BOD's, vooral de AID, de Al en de ECD,

als de reguliere politie, in de vorm van het KLPD en de regionale korpsen. Deze

samenwerking berust gewoonlijk op convenanten. De FIOD werkt voor langere

tijd samen in het LRT en de USD. Er zijn twee liaisons van de FIOD bij de CRI.

- Naast deze structurele samenwerking is er ook veelvuldig sprake van ad hoc

samenwerking met, opnieuw, zowel BOD's als reguliere politiekorpsen. Ook deze

vorm van samenwerking berust dikwijls op een convenant.

- In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen en op Schiphol zijn hit

and run container (HARC) teams gevormd, samengesteld uit personeel van de

FIOD, de douane, de Kmar en de (rivier)politie om op middellange termijn de

handel in verdovende middelen effectiever te bestrijden.

- In het'Moederconvenant Belastingdienst-Openbaar Ministerie' (1999) wordt niet

alleen uitdrukkelijk bepaald dat de FIOD in de genoemde en andere samenwer-

kingsverbanden maximaal 45 fte's zal inzetten voor de bestrijding van commune

delicten, maar ook onder welke voorwaarden dit moet gebeuren.

Met de BOD's die zijn aangesloten bij het PBOD, werkt de FIOD samen op het vlak van

de opleiding, de automatisering en de uitwisseling van informatie. Een belangrijk

initiatief voor het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden,

fraudeprofielen en trends is de oprichting van het Financieel Expertisecentrum. Dit

centrum, waarin naast de FIOD ook de ECD, de CRI, de Stichting Toezicht Effecten-

verkeer (STE), de Nederlandse Bank (DNB), de Verzekeringskamer en de Belasting-

dienst Amsterdam en het OM participeren, is op 1 januari 1999 van start gegaan.

Daarnaast is er samenwerking rond de gemeenschappelijk tapkamer' bij de KLPD

en bij de inzet van observatieteams.

De gezagsverhouding tussen het OM en de FIOD is gedetailleerd geregeld in de

'Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douane-

delicten' (Richtlijnen, 1993) en in het Moederconvenant Belastingdienst-Openbaar

Ministerie (c.q. 1999). Op strategisch niveau is er Bestuurlijk Tripartite Overleg van

de pg-fraudezaken, de directeur-generaal der Belastingen, de directeur van de FIOD

en de directeur Algemene Fiscale Zaken. Op strategisch/ tactisch niveau functioneert

het Centraal Tripartite Overleg met vertegenwoordigers van het OM, het ministerie
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van Justitie en het directoraat-generaal der Belastingen / FIOD. Op arrondissemen-

taal/zaaksgebonden niveau is er Tripartite Overleg tussen het lokale OM, de belas-

tingdienst en het hoofd. van de betrokken FIOD-vestiging. Deze overlegstructuren

dienen vooral ter implementering van de afspraak dat de FIOD jaarlijks 450 zaken ter

behandeling aan het OM zal overmaken. Van deze zaken moet ten minste 90% daad-

werkelijk leiden tot de dagvaarding van één of meer hoofdverdachten.

Vorenstaand overzicht bewijst dat er inderdaad - over het geheel genomen - sprake

is van een wirwar van samenwerkingsverbanden tussen BOD's, reguliere politie en

OM. Om deze verbanden diepgaand te kunnen analyseren volstaat een literatuur-

onderzoek natuurlijk niet. Hiertoe zou men niet alleen de beschikking moeten

hebben over talrijke achtergrondstukken, maar ook in de mogelijkheid moeten zijn

om vele medewerkers van de betrokken instanties te interviewen. Niettemin vallen

- oppervlakkig bezien - reeds in bovenstaand overzicht een aantal dingen op.

Ten eerste verschilt de mate waarin de genoemde diensten zijn gespecialiseerd in de

opsporing van strafbare feiten van dienst tot dienst duidelijk. Waar de AID en de AI

hoofdzakelijk actief zijn in de sfeer van toezicht en controle, ligt het zwaartepunt bij

de DRZ en de FIOD nagenoeg geheel in de opsporing. Enerzijds is dit verschil terug te

voeren op de manier waarop vakdepartementen de handhaving van 'hun' wetgeving

in het algemeen hebben georganiseerd: terwijl de AID een op zichzelf staande dienst

is die zowel toezicht houdt als opspoort, is de FIOD 'enkel' een onderdeel - het

opsporingsorgaan - van de Belastingdienst. Anderzijds gaat dit verschil waarschijn-

lijk ook terug op het handhavingsbeleid dat departementen willen voeren. In de

mate dat dit meer strafrechtelijk dan bestuursrechtelijk is georiënteerd, zullen

departementen ook hun politiedienst(en) meer richten op de opsporing. Een en

ander geeft trouwens onmiddellijk aan dat het voor de minister van justitie en het

OM in de huidige situatie niet eenvoudig is om breed in de samenleving een even-

wichtige strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde tot stand te brengen: Hoe

willen zij dat doen met politiediensten die door andere departementen worden

beheerd en vanuit (heel) verschillende handhavingsperspectieven worden georga-

niseerd en geleid?

Ten tweede springt het in het oog dat de samenwerking tussen de BOD's onderling

ook vele varianten kent. Gelet op de belangrijke verschillen in taakstelling, omvang

en middelen is dit niet zo verwonderlijk. Waar de AID, de FIOD en de ECD kennelijk op

velerlei terreinen en op allerhande manieren veelvuldig met elkaar van doen hebben,

opereren de AI en de DRZ veel meer op zichzelf. Het is dan ook niet zo vreemd dat het

Platform BOD op een beperkt aantal punten het onderlinge overleg en de onderlinge

samenwerking wel wat heeft versterkt, maar bepaald niet heeft geleid tot verregaan-

de vormen van operationeel-organisatorische integratie van de betrokken BOD's. En

het meest sprekende voorbeeld hiervan - de 'tapkamer' - is dan nog gelocaliseerd

binnen het KLPD.
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Ten derde kan niet over het hoofd worden gezien dat de BOD's ook heel uiteenlopen-

de relaties met de reguliere politie onderhouden. De tegenstelling is wel het grootst

tussen de AID en de DRZ. Waar de eerstgenoemde dienst op velerlei terreinen struc-

turele samenwerkingsverbanden aangaat met zowel het KLPD als de regiokorpsen,

heeft de DRZ slechts incidenteel contact met deze korpsen. De Al en de FIOD staan als

het ware tussen deze twee'extremen' in, omdat zij 'slechts' op specifieke terreinen

respectievelijk op specifieke gebieden structureel samenwerken met de reguliere

politie. De RIF's vormen dan weer als het ware kruispunten tussen deze en andere

(algemene en bijzondere) politiediensten. Inmiddels is ook een begin gemaakt met

de oprichting van de interregionale fraudeteams (IFT's), waarin opsporing en vervol-

ging in één team zijn samengebracht. Er bestaan overigens grote verschillen tussen

de BOD's wat betreft de mate waarin zij hun operationele samenwerking met de

reguliere politie via convenanten formaliseren. In tegenstelling tot de AID werkt de

FIOD alleen maar op basis van convenanten. Mogelijk gaat dit laatste terug op

overwegingen zoals die in 1994 werden geformuleerd door de hiervoor geciteerde

'monitorgroep'.

In aansluiting op het vorenstaande valt ten slotte ook op dat de relatie tussen de

BOD's en het OM ook niet steeds op dezelfde voet is georganiseerd. Terwijl deze

relatie in het geval van de FIOD op alle niveaus tot in detail formeel is geregeld,

draagt zij in de andere gevallen kennelijk toch een wat informeler karakter, ook al

gaat het in het onderlinge overleg kennelijk om dezelfde zaken, zoals de aantallen en

de aard van de zaken, de kwaliteit van processen-verbaal, enzovoort. Opmerkelijk is

op dit moment overigens dat niet alleen de portefeuillehoudende pg's op strategisch

niveau kennelijk een meer of minder geprononceerde rol spelen, maar ook dat het

landelijk parket reeds zo'n belangrijke plaats inneemt in de gezagsuitoefening van

het OM ten opzichte van de BOD's. Met de oprichting van dit parket heeft de demo-

cratische controle op de BOD's in termen van justitiële gezagsuitoefening dan ook

duidelijk aan inhoud gewonnen, zowel rechtstreeks - via het OM - als indirect - via

de minister van Justitie. En hiermee zijn de mogelijkheden om op nationaal niveau

tot een evenwichtiger (straf)rechtshandhaving te komen - een van de grote doelein-

den van het OM volgens zijn nota'Perspectief op 2000' - zeker ook toegenomen. In

elk geval stelt de figuur van de hoofdofficier van justitie / toezichthouder van een

BOD blijkbaar niet veel (meer) voor. Wellicht kan hij - samen met de figuur van de

hoofdcommissaris/toezichthouder? - dan ook beter worden afgeschaft.

2.4 De samenwerking in de praktijk

Er is derhalve sprake van een grote verscheidenheid van de samenwerkingsverban-

den tussen en met de BOD's. Hoe werkt nu de samenwerking in de praktijk? In hoe-

verre slaagt de officier van justitie erin sturing te geven aan de opsporing van de

BOD's? Sommige ambtelijke stukken wekken de indruk dat - op 'klassieke' punten
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zoals de uitwisseling van zachte informatie na - de samenwerking in het algemeen

eigenlijk goed verloopt. Is dit echter ook werkelijk zo? Werken de fragmentatie en

verkokering van het (algemene en bijzondere) politiewezen - om de termen van het

'Eindrapport Bijlmer Enquête' te gebruiken - een samenhangende strafrechtelijke

handhaving van de rechtsorde niet tegen (Enquête Vliegramp Bijlmermeer, 1999)?

Het is vooraf goed om te stellen dat wij hier spreken over de samenwerking in de

opsporing tussen opsporingsdiensten. Onlangs heeft de Commissie Bestuursrech-

telijke en privaatrechtelijke handhaving een omvangrijke studie verricht naar de

organisatie van de handhaving in brede zin. Hieruit kwam naar voren dat er vele

kortsluitingen bestaan in de samenwerking tussen vergunningverleners en hand-

havers. Ook zou er tussen bestuurlijke en justitiële organen meer sprake moeten

zijn van afstemming en complementariteit. De commissie concludeert zonder

voorbehoud dat tussen alle handhavingspartners'in nog volstrekt onvoldoende

mate' wordt samengewerkt (Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke

handhaving, 1998).

Wordt de analyse beperkt tot de samenwerking in de sfeer van de strafrechtelijke

handhaving van de rechtsorde dan levert zij een vergelijkbaar beeld op, ook al wordt

in de recente literatuur wel gesignaleerd dat het OM zich tegenwoordig intensiever

richt op het geven van sturing aan de opsporing door zowel de bijzondere als de

reguliere politie. Ook wordt gerept van betere samenwerking in kernteams, het LRT

en in speciale groepen, zoals de unit synthetische drugs (USD). Maar hiermee is bij

lange na niet gezegd dat de situatie optimaal is.

Ten eerste hebben de uitvoerige analyses die het Instituut voor Arbeidsvoorwaarden

(IVA) in 1997 heeft vervaardigd van de politiële gegevensstromen in de sfeer van de

rechtshandhaving uitgewezen dat samenwerking en daarbinnen de uitwisseling van

informatie niet zonder problemen verloopt (Albers e.a., 1997a en 1997b). In de sfeer

van'fraude en financieel rechercheren' en'milieuhandhaving' werd onder meer

vastgesteld:

- dat de overdracht van gegevens niet alleen nog steeds hoofdzakelijk'zaaks-

gewijze' plaatsvindt, maar ook is omgeven met tal van afspraken, procedures

en wettelijke regelingen;

- dat de organisatorische en politieke complexiteit'van het veld' en de gevolgen

hiervan voor de (standaardisatie van) gegevensuitwisseling maken dat samen-

werkingsprojecten als het VIBO-project (verrijking informatiepositie bijzondere

politiediensten) en het LUFIS-project (landelijk uniform fraude informatie-

systeem) 'moeizaam' verlopen;

- dat er door het gebrek aan standaardisatie sprake is van'een barrière in de

gegevensstroom tussen de verschillende niveaus van politiezorg (van basispolitie

tot gespecialiseerde rechercheteams) over voorkomende financiële delicten en
mogelijkheden tot ontneming';
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- dat om redenen als hiervoor genoemd, de toch al weinig frequente gegevens-

uitwisseling tussen politieregio's en BOD's is beperkt tot gegevens betreffende

omvangrijke dossiers;

- dat ook de mate van samenwerking en standaardisatie van gegevensuitwisseling

tussen de BOD's zelf ook gering is; belangen en werkterreinen van de verschillen-

de BOD's liggen vaak ver uiteen;

- dat de gebrekkige uitwisseling van informatie zowel in de hand wordt gewerkt

door de onevenredigheid van belangen tussen de betrokken politiediensten als

door'cultuur, invloed, sturing en bescherming van informatie'; hetgeen vooral is

gebleken in het VIBO- en het LUFIS-project; 'de samenwerkings- en vertrouwens-

relaties tussen de bod-en, de politie en het OM zullen de komende jaren verder

moeten worden uitgebouwd'.

In het licht van deze algemene vaststellingen is het niet verwonderlijk dat ook in

onderzoeken op allerhande deelterreinen soortgelijke problemen aan het licht zijn

gekomen. Zo bracht in 1996 een gezamenlijk onderzoek van het KLPD, de douane,

de FIOD en de Politie Rotterdam-Rijnmond naar (georganiseerde) criminaliteit in

het wegvervoer aan het licht dat controles op dit vervoer door de onderscheiden

diensten niet op elkaar worden afgestemd, dat de gegevens erover worden opgesla-

gen binnen de eigen dienst en niet altijd voor derden toegankelijk zijn, en dat er

vaak nog niet voldoende wordt heengekeken over de grenzen van de eigen organi-

satie of het eigen specialisme (Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 1997). De

aanbeveling van de onderzoekers ligt voor de hand: er moet een systeem van inte-

grale controle worden ingericht in het verlengde van de eerste stappen die de RVI al

in deze richting heeft gezet door bijvoorbeeld zowel op rijtijdenwetgeving als op

afvalstoffenwetgeving te controleren.

Een pas gepubliceerd onderzoek over de gevaren van criminaliteit in de Rotterdamse

haven (Van Dijk e.a., 1999) toont aan dat door de instelling van (de hiervoor al

genoemde) HARC-teams de samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel is

verbeterd. Waar het gaat om smokkel van bijvoorbeeld afval, beschermde plant- en

diersoorten, strategische goederen en ook mensen, is er echter'minder samenwer-

king' tussen de verschillende diensten. 'Hier geldt veel meer dat verschillende

diensten ten opzichte van elkaar hun eigen specifieke aandachtsveld kennen.'

Maar het moge dan al zo zijn dat door de vorming van gemeenschappelijke operatio-

nele eenheden de samenwerking tussen politiediensten verbetert, zij wordt ook dan

nog vaak belast door problemen die alles te maken hebben met het feit dat uitein-

delijk afzonderlijke en zelfstandige diensten - met hun eigen visies, belangen,

enzovoort - de mogelijkheden en grenzen ervan bepalen. Dit is bijvoorbeeld duide-

lijk gebleken uit de evaluatie van de RIF's in 1996 (Woldringh en Stal, 1996). Harde

discussies over de vraag of er naast controlebevoegdheden ook opsporingsbevoegd-

heden moeten worden aangewend en, zo ja, in welk stadium dan wel, leiden somtijds

tot grote problemen en in een geval zelfs tot gescheiden (samen)werking tussen
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diensten, en dus tot volstrekte ondermijning van de grondslag waarop het RIF-

concept berust (interdisciplinaire samenwerking). Problemen zijn er ook bij de aan-

wijzing van de RIF-coordinator (wie zal hem/haar leveren, wie is er in meer dan een

opzicht geschikt?), bij de inzet van capaciteit (kleine tegen grote diensten), en bij de

afvaardiging van personeel (de deskundigheid en de sociale vaardigheden).

Een ander voorbeeld is de USD. Niet alleen gesprekken met de leiders van dit team,

maar ook rapporten die zijn vervaardigd door zijn medewerkers, geven de indruk

dat deze bundeling van krachten (reguliere politie, FIOD, Kmar, ECD en RVI) de orga-

nisatorische verkokering een halt heeft toegeroepen, de onderlinge samenwerking

tussen de betrokken diensten zeer heeft bevorderd, en de bestrijding van de handel

in de genoemde drugs beslist ten goede is gekomen (Moerland en Boerman, 1998).

Maar dit neemt niet weg dat de USD bijvoorbeeld maar kan functioneren omdat

zij de facto is ingebed in het IRT-Zuid-Nederland: zij beschikt zelf over te weinig

personele en materiële middelen om zelfstandig te kunnen opereren. Dan zijn er

ook hier problemen (geweest) bij de samenstelling van het team: moeilijk om vaste

mensen te krijgen, de aanwezigheid van' spookleden', niet altijd de geschikte mensen

ter beschikking gesteld. Een probleem was/is ook in dit verband de uitwisseling van

informatie. Het werd uiteindelijk opgelost door de verlening van ontheffingen om

bepaalde informatie met andere diensten te delen en door de oprichting van een

eigen databank met een apart privacy-reglement. Eveneens deden en doen zich

hier de nodige problemen voor als gevolg van de verschillende rechtsposities en

de verschillen in (secundaire) arbeidsvoorwaarden tussen de (medewerkers van de)

diensten van herkomst. En ook in de sfeer van de aansturing doen zich tegenstellin-

gen gevoelen: waar bijvoorbeeld de ene dienst het eens is met een integrale inzet van

mensen binnen het team, staat de andere dienst op hun inzet binnen de grenzen

van hun specialiteit. Bij dit alles moet overigens worden bedacht dat de constructie

van de USD volledig is gebaseerd op convenanten. Zulke overeenkomsten lossen niet

echt alle problemen op; in zekere zin maken convenanten niet alleen samenwerking

mogelijk, maar geven zij ook uitdrukking aan de problemen waarmee de samen-

werking te kampen heeft. Ook in een diepgravende evaluatiestudie van Nelen e.a.

naar het functioneren van een multidisciplinair samengesteld opsporingsteam kwam

naar voren dat de verschillende disciplines ondanks een convenant onvoldoende

geïntegreerd werkten. Vooral de financiële expertise bleef een Fremdkórper binnen

de strategie en uitvoering van het onderzoek (Nelen e.a., 1994b, pp. 9-12).

Operationele samenwerking - zelfs wanneer zij geïntegreerd in bijzondere een-

heden plaatsvindt - is, met andere woorden niet altijd en overal het middel om de

verdeeldheid tussen de reguliere politiekorpsen en de BOD's met het oog op een

meer samenhangende en (dus) doeltreffender strafrechtshandhaving te overwinnen.

Deze vaststelling is dan ook een reden temeer om de passage in het regeerakkoord

over de fusie van BOD's respectievelijk de integratie (van onderdelen) ervan in het

KLPD ernstig te nemen.
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Overigens moet bij het vorenstaande worden aangetekend dat ook de toenemende

democratische (justitiële) controle op de BOD's niet zonder problemen is. De relatie

tussen BOD's en OM staat vooral onder druk waar het gaat om de prioritering en de

afhandeling van strafzaken. Vooral in de verhouding tussen OM en AI zit er blijkens

de literatuur veel mis. Zo zou het OM aan zaken onvoldoende prioriteit geven en zijn

prioriteitstelling zou erg uiteenlopen tussen de onderscheiden arrondissementen.

Maar volgens het OM zouden er dan weer te weinig en te weinig goede processen-

verbaal worden opgemaakt (Huisman en Niemeijer, 1998). De jaarverslagen van

de FIOD over 1997 en 1998 laten er geen misverstand over bestaan dat deze dienst

grote moeite heeft met het feit dat, waar hij zich in toenemende mate wél aan de

gemaakte afspraken houdt, het OM vooral bij gebrek aan capaciteit niet bij machte

is alle aangebrachte 'convenant-zaken' ter zitting te brengen of tijdig ter zitting te

brengen. Overigens is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsverhouding

tussen de FIOD en het OM. Uit een WODC-onderzoek naar de vervolging van grote

fraudezaken is onmiskenbaar gebleken dat het OM voor een succesvolle afronding

van complexe fraudezaken steeds meer aangewezen is op de deskundige inbreng

van de BOD's, met name van de FIOD (Nelen e.a., 1994a). Het lijkt al met al trouwens

niet te gewaagd om te concluderen dat het OM voor meer samenhang zou dienen te

zorgen in het geheel van de opsporingsactiviteiten van de bijzondere en de reguliere

diensten. Deze conclusie strookt met de recente bevindingen van de Commissie-

Kalsbeek. Zij signaleert terecht'een zekere willekeur' in de verdeling van zaken over

de opsporingsdiensten die landelijk en interregionaal werken (Tijdelijke Parlemen-

taire Enquêtecommissie, 1999).

2.5 Tussenbalans

Wij hebben tot dusverre geconstateerd dat de recherche in Nederland zowel bij de

BOD's als bij de reguliere politie een versnipperd beeld laat zien. De criminaliteits-

ontwikkelingen noodzaken evenwel tot intensieve samenwerking tussen diensten

die voorheen gescheiden op afzonderlijke domeinen opereerden. Binnen zowel de

wereld van de BOD's als van de reguliere politie zijn er op dit moment belangrijke

bewegingen gaande die van invloed zijn op de discussie over de herpositionering

van de BOD's. Er is bij de reguliere politie sprake van een centralere organisatie van

de recherche (divisie Recherche KLPD; beheersovergang KLPD naar BZK) en landelijke

aansturing door het OM (oprichting landelijk bureau OM) en er staat een belangrijke

fusie op stapel tussen de FIOD en de ECD. Daarenboven zijn in de vorm van conve-

nanten vandaag de dag vele vormen van samenwerking totstandgekomen tussen de

BOD's, de reguliere politie en het OM.

De vraag die nu aan de orde is, is of fusie van BOD's een ander en wellicht ook beter

middel dan samenwerking is om een meer samenhangende en democratisch beter

gecontroleerde strafrechtshandhaving tot stand te brengen. Voortgaand op het
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onderscheid tussen intradepartementale en interdepartementale fusies, kan hier

allereerst worden gewezen op de discussies die in verschillende vakdepartementen

respectievelijk diensten hieromtrent gaande zijn.

3 Fusie van BOD's als middel om de doeleinden van het regeerakkoord

te bereiken

3.1 Verdere intradepartementale fusies?

In het rapport van Werkgroep 5 van het project (Regeerakkoord 1998 en Bijzondere

Opsporingsdiensten) wordt de gedachte naar voren gebracht dat om redenen van

doelmatigheid een fusie ('clustering') van de opsporingsdiensten van de Uitvoe-

ringsinstellingen Sociale Verzekeringen (USI's) binnen het kader van het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) best zou kunnen worden overwogen.

Er wordt alleen gevreesd voor complicaties in de communicatie met de'achter-

blijvende' uitvoeringsdiensten en zodoende voor een mogelijk negatief effect op

de doeltreffendheid van het gehele beleids- en uitvoeringsproces van uitvoerings-

instellingen (USI's). De bedoelde'clustering' zou overigens wel passen bij het stand-

punt van het kabinet dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen verder

moet worden geprivatiseerd, met uitzondering van een deel van de handhavings-

taken, waaronder de opsporingsactiviteiten. En - gelet op wat er bij andere grote

(eengemaakte) BOD's gebeurt - zou, voegen wij er zelf aan toe, zulk een fusie wellicht

ook een passend antwoord vormen op de kritiek van de betrokken diensten op hun

relatie met het OM: die zou nu qua prioriteitstelling en afhandeling van strafzaken

onvoldoende doorzichtig zijn. De portefeuillehoudende pg en het landelijk parket

zouden bij het bestaan van een enkele 'echte' BOD binnen het departement van SZW

in elk geval veel gemakkelijker meer duidelijkheid in de onderlinge relaties kunnen

creëren.

Het rapport van Werkgroep 3 laat zien dat er ook binnen het ministerie van VROM

sprake is van een discussie over de organisatorische samenbundeling van de hand-

havingsinspanningen. Hierbij spelen bezuinigingen klaarblijkelijk een grote rol.

Maar de vertegenwoordigers van dit departement laten - wat verhuld - weten

dat er ook andere redenen in deze discussie een rol spelen: 'Hoewel beide dienst-

onderdelen - DRZ en MBT (F/vdB) - een eigen (van de ander onafhankelijke) taak-

stelling hebben, is de kans op doublures in organisatorische en aanverwante zin

aanwezig. Dit kan zich voordoen, daar waar beide dienstonderdelen bij de bestrij-

ding van milieucriminaliteit betrokken zijn (...) Niettemin kan bundeling van de

activiteiten van beide dienstonderdelen een positief effect hebben op de effectiviteit

en de efficiency van de VROM-inzet op strafrechtelijke handhaving van milieuregel-
geving.'

I
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In aansluiting op dit laatste citaat kan onzerzijds slechts worden vastgesteld dat de

vorming van één enkele bod in de beide departementen in elk geval de samenhang

in de strafrechtshandhaving duidelijk ten goede zou komen. Anderzijds zijn wij zeker

ook gevoelig voor het argument dat het met het oog op de preventieve bestrijding

van (zware) criminaliteit erg belangrijk is dat de wisselwerking tussen strafrechtelijke

en bestuursrechtelijke handhaving van de rechtsorde niet verloren mag gaan.

Integendeel, veeleer zou moeten worden versterkt, juist ook in deze tijd (Fijnaut

en Jacobs, 1991; Jacobs, 1999). Maar hier staat tegenover dat juist de Commissie-

Michiels, warm pleitbezorger van goede afstemming tussen bestuursrechtelijke en

strafrechtelijke handhaving, heeft gewaarschuwd voor het in elkaar overvloeien van

toezichthoudende en repressieve taken binnen inspecties. Een citaat: 'Binnen de

inspecties, maar ook binnen de departementale toppen, zou (...) moeten worden

nagedacht over de missie van de inspecties: moet die wel of niet een meer repressief

karakter krijgen' (Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving,

1998). Overigens wordt de op zichzelf wenselijke versterking van de wisselwerking

niet noodzakelijkerwijze afgezwakt door een scherpere organisatorische tweedeling

tussen toezicht/controle en opsporing. Een dergelijke tweedeling verlangt wellicht

alleen een herstructurering van de uitwisseling van informatie en advies. Voor het

overige schept zij naar'binnen' en naar 'buiten' juist ook duidelijkere verhoudingen,

niet alleen ten behoeve van het vakdepartement zelve en van het OM, maar ook ten

behoeve van de betrokken ambtenaren en de burgers met wie zij 'zaken' doen.

Vorenstaande argumenten zouden wellicht ook moeten leiden tot een discussie over

de manier waarop momenteel binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat

(v&w), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) wordt gedacht over de verdeling van

taken en bevoegdheden tussen hun politiediensten. Blijkens de rapporten van de

betrokken werkgroepen wordt door deze ministeries immers tot op dit ogenblik de

voorkeur gegeven aan verregaande vermenging van toezicht/controle en opsporing

bij een en dezelfde dienst en/of bij een en dezelfde ambtenaar. Is dit echter, zo kan

in navolging van de Commissie-Michiels worden gesteld, nog wel zo'n wenselijke

situatie, zowel met het oog op de samenhang in de (straf)rechtshandhaving als met

het oog op democratische controle? Ook kijkend naar de ontwikkelingen in andere

vakdepartementen - het ministerie van Financiën voorop, waar toezicht/controle en

opsporingorganisatorisch duidelijk zijn gescheiden - is dit vraagteken op zijn plaats.

3.2 Verdere interdepartementale fusies?

Waar er hier en daar kennelijk ruimte is voor een intradepartementale fusie, daar

rijst als vanzelf de vraag of er ook ruimte is voor interdepartementale fusies? Hier is

vanzelfsprekend de recentelijk voorgenomen fusie tussen de FIOD en de ECD van
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groot belang. Wat zijn de argumenten achter deze fusie en kunnen deze argumenten

ook op andere BOD's worden toegepast?

Voor outsiders is deze fusie'uit de lucht' komen vallen. Werd er in de'Fraude-

nota' van het vorige kabinet (april 1998) wel gesproken van de noodzaak om met

kracht de samenwerking tussen de betrokken diensten te verbeteren, van een

fusie tussen FIOD en ECD was geen sprake (Kamerstukken II, 1997-1998, 17 050,

nr. 203). Tot in augustus 1998 werd ook in het kader van het beleid betreffende

de handhaving van de integriteit van de financiële sector alleen gewezen op

de noodzaak van versterking van de samenwerking en niet op die van fusie van

BOD's als de FIOD en ECD. Met het argument dat vooral uit het onderzoek naar

beursfraude was gebleken dat'de criminaliteit in toenemende mate gebruik

maakt van het (internationale) geld- en effectenverkeer' en dat het hierom nood-

zakelijk is deskundigheid op financieel en fiscaal gebied te bundelen, werd toen

hun onderlinge samenwerking ook alleen maar bij convenant verder en strakker

georganiseerd (Kamerstukken II, 1998-1999, 25 830, nr. 2; Convenant). En het

debacle van de mislukte fusie tussen AID en ECD indachtig lag een dergelijke

fusie ook niet direct voor de hand. Onder verwijzing naar dit debacle werd zij in

mei 1998 door de minister van justitie zelfs van de hand gewezen (Kamerstukken

II, 1997-1998, 25 830, nr. 3). Tot in december 1998 bewaarde de toenmalige en

huidige minister van Financiën er zelf ook het stilzwijgen over (Kamerstukken II,

1998-1999, 25 830, nr. 6). In de pers deden alleen geruchten de ronde dat de ECD

mogelijk naar het ministerie van justitie zou overgaan.

Maar de politieke concordantie die in het huidige regeerakkoord vervat ligt,

leidde kennelijk tot een andere beslissing. In januari 1999 werd het besluit tot

fusie van de FIOD en ECD publiek gemaakt. In de desbetreffende brief van 28

januari 1999 aan de Kamer (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 200, nr. 36) wordt

deze fusie verantwoord met het argument dat financieel-economische fraude

en financiële fraude vaak samengaan en dat het dus aangewezen is om kennis,

kunde en ervaring op het terrein van financieel rechercheren te bundelen in het

kader van een adequater toezicht op de financiële sector en een doeltreffender

fraudebestrijdingsbeleid. In latere parlementaire stukken is hieraan toegevoegd

dat de onderbrenging van de ECD bij de Belastingdienst de medewerkers van de

ECD meer mogelijkheden van doorstroming biedt en het ook mogelijk maakt

om hen flexibeler in te zetten (Kamerstukken II, 1998-1999, 25 830, nr. 8). Verder

wordt in de brief van 28 januari opgemerkt dat deze herpositionering van de ECD

'de huidige inzet ten behoeve van de opsporing en de uitvoering van ECD-taken

in opdracht van andere departementen onverlet moet laten'. Dit is alles. Niet veel

dus in vergelijking met de (wel gepubliceerde) analyses die voorafgingen aan de

mislukte fusie van AID en ECD. Pogingen onzerzijds om meer van de fusie tussen

FIOD en ECD te weten te komen zijn echter op niets uitgelopen.
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Beziet men deze fusie in het licht van de doeleinden die in het regeerakkoord zijn

geformuleerd, dan kan niet worden gezegd dat zij leidt tot een versterking van de

democratische (justitiële) controle op de werking van de betrokken diensten: de

ECD kent net als de FIOD al enige jaren een gedifferentieerd overlegsysteem met het

OM op het niveau van het College van pg's, het landelijk parket, hoofdofficieren en

zaaksofficieren. Men zou hooguit kunnen zeggen dat de justitiële aansturing van

een grote'echte' BOD binnen een vakdepartement eenvoudiger is dan die van twee

kleinere'echte' BOD's binnen twee verschillende vakdepartementen. Wel is het

aannemelijk dat de samenhang van de strafrechtshandhaving op het financieel-

economische en financiële terrein door deze fusie wordt versterkt.

Hier staat echter tegenover dat volgens het werkplan van de ECD voor het jaar 1999

slechts ongeveer een kwart van de personele capaciteit van de ECD wordt ingezet

voor de handhaving van wetgeving die ressorteert onder het ministerie van Finan-

ciën. Dit roept de vraag op of deze fusie niet ten koste gaat van de samenhang in de

(straf)rechtshandhaving ten behoeve van de andere betrokken departementen: het

ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en het ministerie van EZ? Als men zou

uitgaan van het standpunt dat de Belastingdienst altijd heeft ingenomen omtrent de

positionering van FIOD, moet deze vraag positief worden beantwoord. Zijn stand-

punt is immers steeds geweest dat deze BOD met het oog op de 'eenheid van beleid

en uitvoering' een onderdeel van de Belastingdienst moet blijven, en dat de keten

'toezicht, controle en opsporing' onder geen beding mag worden verbroken. Maar

blijkens de brief van 28 januari 1999 denken de huidige ministers van Financiën,

van Justitie en van EZ daar ten aanzien van de ECD duidelijk anders over: zoals de

ECD in het verleden in goed onderling overleg voor verschillende vakdepartementen

opsporingstaken uitvoerde, zo kan ook de nieuwe FIOD/ECD op dezelfde voet voor

meer vakdepartementen werken.

Als dit inderdaad zo is, dan is als vanzelf de weg vrij voor de vraag waarom er niet

nog andere interdepartementale fusies worden aangegaan of zelfs één enkele grote

bod voor alle vakdepartementen wordt gevormd. In de rapporten van de werkgroe-

pen wordt deze vraag slechts een enkele keer aan de orde gesteld, en wel waar het

gaat om de Buma/Stemra: Zou die niet beter worden geïntegreerd in de ECD en

dus worden overgeheveld van het ministerie van justitie naar het ministerie van EZ /

ministerie van Financiën? Naar de mening van Werkgroep 2 wel, omdat haar activi-

teiten dicht aanliggen tegen die van de Anti-Piraterij Unit van de ECD. Maar zijn er

echt niet meer mogelijkheden?

Bij de beantwoording van deze laatste vraag moet heel goed in het oog worden

gehouden dat de ECD en de FIOD BOD's zijn die hoofdzakelijk als 'echte' opsporings-

diensten werken. Dit is slechts voor nog enkele andere BOD's waar, met name de

DRZ en het MBT (in zekere zin althans). Andere BOD's, zoals de AID en de UVI's,

hebben wel een afzonderlijke (centrale) recherchecomponent, maar functioneren

over het geheel genomen toch primair als toezichthoudende en/of uitvoerende
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diensten. En nog weer andere BOD's, zoals die in de sfeer van de volksgezondheid

(IGZ en IW&V) of het verkeer en vervoer (RVI en SI), kennen niet of nauwelijks ge-

specialiseerde recherche en zijn vooral gericht op bestuursrechtelijke handhaving

van het recht. Dit alles wil zeggen dat - althans vanuit een oogpunt van meer samen-

hang in de strafrechtshandhaving ten aanzien van (meer) ernstige criminaliteit - op

korte(re) termijn geen fusies van hele BOD's te realiseren zijn: hun taakstelling, orga-

nisatie en taakuitvoering lopen daarvoor veel te ver uiteen.

Het enige dat na de fusie van FIOD en ECD op deze termijn wellicht mogelijk is, is om

- in navolging van wat het regeerakkoord zegt over de wenselijkheid van gedeeltelijke

integratie van BOD's in het KLPD - niet alleen Buma/Stemra, maar ook de recherche-

componenten van andere BOD's in deze fusie-operatie te betrekken. Dan wordt de

gespecialiseerde opsporing van de huidige BOD's in één enkele 'echte' multifunctio-

nele BOD geconcentreerd, die - op grond van een tweejaarlijks interdepartementaal

opsporingsplan - werkt voor meer vakdepartementen, en blijven deze departemen-

ten zelf in beginsel verantwoordelijk voor zowel de uitoefening van toezicht en

controle op de naleving van 'hun' wetgeving als voor de opsporing van de lichtere

inbreuken erop. De betrokken 'resterende' diensten binnen de onderscheiden

vakdepartementen zouden in zo'n scenario ook beter niet langer betiteld kunnen

worden als bijzondere opsporingsdiensten, maar - uniform - als inspectiediensten.

Deze term drukt veel treffender uit wat zij in het kader van de uitvoering van het

ministeriële beleid doen: inspecteren of de betrokken wetgeving wordt nageleefd en

corrigerend optreden waar dit nodig is.

Een dergelijke herstructurering van het stelsel van BOD's roept natuurlijk allerhande

vragen op die in het bestek van deze bijdrage onmogelijk kunnen worden beant-

woord, onder meer of het in dat geval niet wenselijk is om voor een opsporings-

krachtige BOD een pluriministeriële verantwoordelijkheid te scheppen en of het

dan ook niet nodig is om het aantal BOA-ambtenaren bij de BOD's te reduceren. Wel

kan worden gezegd dat zulk een partiële fusie van BOD's in belangrijke mate tege-

moetkomt aan de doeleinden van het regeerakkoord. Zij laat in elk geval de status

quo - met de daarbij behorende 'fragmentatie en verkokering' - niet ongemoeid en

leidt ook niet tot een monstrueus grote bijzondere opsporingsdienst in Nederland,

die naast Kmar en reguliere politie een heuse derde zuil in het politiebestel zou

vormen. Een grotere bijzondere opsporingsdienst zou het verder het OM in elk geval

gemakkelijker maken om zijn gezag bij de nationale bestrijding van de zware crimi-

naliteit op een evenwichtiger manier te doen gelden. En vanuit internationaal

oogpunt gezien zou in de sfeer van de bijzondere opsporing op deze manier een

duidelijker aanspreekpunt voor buitenlandse BOD's worden gecreëerd.
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4 Integratie van BOD's binnen het KLPD als middel om de doeleinden van

het regeerakkoord te bereiken

Tegen de achtergrond van vorenstaande beschouwingen over de fusie van (de recher-

che-onderdelen van) BOD's is de idee van de integratie van (onderdelen van) BOD's

in het KLPD niet zo vreemd als zij op het eerste gezicht misschien lijkt. Immers, als

één enkele opsporingsgerichte politiedienst voor een brede waaier van vakdeparte-

menten kan functioneren, dan moet dit in het geval van het KLPD ook kunnen: de

(toekomstige) divisie Recherche neemt dan gewoon zijn functie over. De voordelen

van een partiële integratie van (de recherche-onderdelen van) BOD's in het KLPD

heeft daarboven echter aanmerkelijke voordelen boven een op zichzelf staande

partiële fusie van BOD's.

Ten eerste houdt een dergelijke integratie onwillekeurig de fusie van (onderdelen

van) BOD's in. Zij worden immers samengebracht in één enkele politiedienst; het

regeerakkoord wordt op deze manier dus ten volle gerealiseerd. Ten tweede sluit

een dergelijke integratie aan op operationele (tactische en ondersteunende) samen-

werkingsvormen tussen het KLPD en BOD's die - bij de ene opsporingsdienst inder-

daad meer dan bij de andere - al langer gaande zijn. Ten derde leidt een dergelijke

integratie tot de vorming van een centrale recherche die niet alleen de nodige

omvang heeft, maar ook over de nodige specialismen en vormen van ondersteuning

beschikt om in samenwerking met de regionale recherchedivisies op (inter)nationaal

niveau adequaat op te treden tegen de zware criminaliteit in al zijn vormen. In de

vierde plaats voorkomt zulk een integratie het dispuut over (pluri)ministeriële

verantwoordelijkheid: de minister van Justitie, geen vakminister zijnde, staat als het

ware qualitate qua reeds boven alle partijen en kan, zeker wanneer hij voldoende bij

het beheer van het KLPD betrokken blijft, daarenboven meer dan tegenwoordig het

geval is, zijn verantwoordelijkheid voor de (inter)nationale strafrechtshandhaving

waarmaken. En ten vijfde is ook de indirecte democratische controle beter gewaar-

borgd: het hoofd van het landelijk parket OM oefent immers reeds het volle justitiële

gezag uit over het KLPD.

Het spreekt verder welhaast voor zichzelf dat een dergelijke divisie Recherche bij

het KLPD nauwe banden moet onderhouden met de bijzondere politiediensten en

de beleidsafdelingen bij de onderscheiden vakdepartementen. Met het oog op de

verwerving en het behoud van deskundigheid zullen haar medewerkers niet alleen

uit de regionale politiekorpsen, maar juist ook uit die diensten moeten worden

geworven en na verloop van tijd weer de kans moeten krijgen om terug te keren

naar het departement van origine. Nauwe samenwerking met de vakdepartementale

beleidsafdelingen is verder nodig ter bevordering van de bestuurlijk-preventieve

bestrijding van zware criminaliteit. Er moet enerzijds voor worden gezorgd dat de

opsporingsprioriteiten van deze divisie voortdurend worden gevoed met ervaringen

en inzichten uit de toezichtspraktijk van de inspecties, en anderzijds dat de resulta-
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ten van die activiteiten doorlopend worden teruggekoppeld naar zowel de praktijk

als naar de ministeriële beleidsafdelingen. Daarenboven zou een partiële integratie

van BOD's in het KLPD moeten worden aangegrepen om de rechtspositie en de

arbeidsvoorwaarden van al hun medewerkers te harmoniseren. Zulk een actie

zou de flexibiliteit van de opsporing op nationaal niveau zeer ten goede komen.

Dit idee sluit overigens goed aan bij de belangrijke wensen die het Platform BOD

in'Blik op de toekomst' heeft geformuleerd voor grotere eenheid van beheer tussen

de BOD's: bevordering van het mobiliteitsbeleid (gestructureerde uitwisseling van

medewerkers tussen de BOD's), gecombineerde opleidingen en opleidingseisen,

en het nader op elkaar afstemmen en eventueel integreren van opsporingsonder-

steunende activiteiten (observatie, tappen, en dergelijke) (Platform Bijzondere

Opsporingsdiensten, 1997). De partiële integratie van BOD's binnen de KLPD zou

naar onze mening een belangrijke impuls geven aan de vervulling van deze

wensen.

Ten slotte moet evenwel worden erkend dat een dergelijke integratie-operatie niet

op korte termijn kan worden doorgevoerd, omdat de divisie Recherche bij het

KLPD nog slechts in opbouw is. Hierom is het nodig om, zo men al voelt voor deze

ontwikkeling, haar in de tijd te laten volgen op de eerder genoemde fusie-operatie.

Strategisch gesproken dienen de fusie en de integratie dan te worden beschouwd als

twee stappen in één beweging.

5 Associatie van BOD's als middel om de doeleinden van het regeerak-

koord te bereiken

De rapporten van de onderscheiden werkgroepen van het project (Regeerakkoord

1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten) laten er geen misverstand over bestaan

dat de gedachte van integratie in het KLPD de meeste BOD's niet erg aanspreekt.

Hierom is het misschien onontkoombaar om - afgezien van samenwerking - naast

fusie en integratie nog een derde variant in stelling te brengen. Wij hebben deze

variant'associatie' genoemd, omdat hierin de organisatie en de taak(uitvoering)

van de onderscheiden politiekorpsen en BOD's onaangeroerd blijft, maar hun onder-

linge samenwerking - met het oog op de doeleinden van het regeerakkoord - toch

een structureler karakter krijgt. Associatie geeft aan de thans via convenanten be-

staande vormen van samenwerking een algemener, duurzamer en diepgaander

karakter. Zij speelt zich in hoofdzaak af op twee niveaus: het recherche-tactische

en het recherche-ondersteunende niveau.

Op het eerstgenoemde niveau zullen de BOD's en het KLPD als het ware een deel

van hun personele capaciteit reserveren voor een gemeenschappelijk 'strategische

reserve', in de geest van het voorstel dat in 1994 werd ontwikkeld door de 'monitor-

groep' en in de geest van de pool van 45 mensen die de FIOD tegenwoordig reserveert

voor samenwerking met andere politiediensten. Hoe groot deze reserve moet zijn,
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zal nader moeten worden becijferd aan de hand van de sterkte van de recherche-

componenten. Haar inzet zou hoe dan ook in overleg met de leiding van de vak-

departementen moeten worden bepaald door het OM in de figuur van het landelijk

parket onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Een dergelijke

landelijke organisatie wat betreft de bepaling van prioriteiten, de selectie van zaken

en de inzet van menskracht, laat uiteraard onverlet dat opsporingsonderzoeken ook

op (inter) regionaal niveau worden uitgevoerd.

Op het laatstgenoemde niveau komt associatie erop neer om in het verlengde van

de samenwerking die reeds bestaat - gemeenschappelijke tapkamer, wederzijds

gebruik van observatiecapaciteit, beroep op de infiltratiecapaciteit en technische

ondersteuning van het KLPD de recherche-ondersteuning voor de BOD's zoveel

mogelijk onder te brengen - te 'poolen' - in het KLPD. Hiermee kan niet alleen de

verdere operationele autonomisering van BOD's worden tegengegaan, maar wordt

ook de geïntegreerde inzet van de gehele Nederlandse recherche op nationaal niveau

zeer bevorderd. Dit versterkt niet alleen de eenheid in de strafrechtshandhaving,

maar vergroot ook - door toedoen van de gezagsrol die het landelijk parket vervult

ten aanzien van het KLPD - de democratische controle hierop. Naast de vormen

van ondersteuning die hiervoor reeds werden genoemd, kan ook worden gedacht

aan onderwerpen als voorzieningen voor de technische recherche, de vergaring

van criminele inlichtingen en niet in het laatst de verzorging van specialistische

opleidingen in samenwerking met het LSOP/Rechercheschool.

6 Besluit

De discussies over de positionering van de BOD's draaien altijd over de vraag of er

een'knip' moet worden gelegd tussen'toezicht' en'opsporing' en, zo ja, of de op-

sporingscomponent wel of niet geïntegreerd zou moeten worden in de reguliere

politie. Wij voegen aan deze discussie een nieuw element toe. Vanuit de constatering

dat de zware criminaliteit domeinoverstijgend is en de bestrijding van deze crimina-

liteit juist niet vraagt om een specifieke beleidsinstrumentele afweging, ligt het in de

rede om de recherchecomponenten van de BOD's die belast zijn met de bestrijding

van deze criminaliteit, in één organisatorisch geheel onder te brengen. Zoals eerder

betoogd, is het immers goed denkbaar dat de inspecties wel blijven beschikken over

de strafrechtelijke bevoegdheden die nodig zijn om daadwerkelijk op te treden tegen

lichte strafrechtelijke inbreuken op de wetgeving, waarvan de naleving door hen

wordt gecontroleerd.

De vorm waarin deze 'eenmaking' van de bedoelde recherchecomponenten plaats-

vindt, kan van tweeërlei aard zijn: hetzij integratie binnen de te formeren divisie

Recherche KLPD, hetzij 'associatie' met deze dienst. Gelet op de bestaande opvattin-

gen hierover binnen de BOD's en ook gezien het feit dat de divisie Recherche nog in

ontwikkeling is, lijkt het moment voor een integratie nog niet rijp. Het is nu dan ook
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verstandiger om de reeds bestaande samenwerkingsvormen te verduurzamen in de

vorm van een associatie met deze divisie, waarna naderhand eventueel de stap naar

integratie kan worden gezet. Hoe deze organisatorische eenmaking ook precies vorm

krijgt, onze andere slotconclusie is dat daar waar BOD's gewone (zware) criminaliteit

bestrijden en gewone (dat wil zeggen' bijzondere' opsporingsmethoden) opsporings-

middelen inzetten, er geen rechtvaardiging meer is voor een organisatorische struc-

tuur die losstaat van de reguliere politie. Een (partiële) fusie van BOD's tot één multi-

ministeriële BOD heeft niet onze voorkeur.



Bijzondere opsporingsdiensten:

sturing en samenwerking

prof. mr. Y. Buruma

Er wordt weer nagedacht over de bijzondere opsporingsdiensten (BOD's). Het mooie

advies aan de regering van Fijnaut en Van de Bunt, de rapportage 'Transparantie en

samenhang in de bijzondere opsporing' en de ministeriële brief van 15 december

1999 verdienen aandacht.' Vooral het advies bevalt me, niet alleen vanwege de terug-

houdende opstelling ten aanzien van de wens uit het regeerakkoord om tot integratie

van onderdelen van de BOD's in de politie-organisatie op landelijk niveau en eventu-

eel tot fusie van opsporingsdiensten te komen, maar ook vanwege het goede voorstel

om een bijzondere-opsporingspool voor de zware criminaliteit in te stellen.

Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt geklaagd over de ondoorzichtigheid van

de BOD's. Dat leidde onder meer tot een door Fijnaut en Van de Bunt beschreven

serie geslaagde en mislukte fusies van BOD's en een wirwar van samenwerkings-

verbanden. Het is opvallend hoe verschillend de probleemdefinities zijn van dege-

nen die zich over die ondoorzichtigheid bekreunen. De Raad voor het openbaar

bestuur (ROB) wil dat er criteria worden ontwikkeld voor het vaststellen van de grens

tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving, betere controle op alle fases van

de handhaving en betere informatie aan het Openbaar Ministerie (OM). Het WODC

legt - niet verwonderlijk enigszins in de lijn van Fijnaut en Van de Bunt - de nadruk

op de recherche-onderdelen van de BOD's, waarbij vooral sprake is van aanpak van

zware criminaliteit. De interdepartementaal totstandgekomen nota'Transparantie

en samenhang' benadrukt het belang van transparantie voor justitiabelen en volks-

vertegenwoordiging en samenhang in de zin van een vruchtbare combinatie van

handhavingsorganisaties.2 De traditioneel juridische aspecten die de ROB naar voren

brengt, de zware-misdaadnadruk van het WODC en de verantwoordelijkheidsvraag

van de projectgroep zijn zulke volstrekt uiteenlopende invalshoeken dat ik huiver bij

een globale aanpak van een probleem waarover men het niet eens is.

h

1 Fijnaut, C., H.G. van de Bunt, De toekomst van de landelijke BOD's in het kader van een goede politiezorg,

Ministerie van justitie, versie september 1999; Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing,

Kamerstukken II, 1999-2000, 26 955, nr. 1, p. 4 (brief van 15 december 1999).
2 Transparantie en samenhang, pp. 76-77.
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De minister laat zich door een dergelijke scrupule niet leiden en volgt de project-

groep. Volgens het ministeriële standpunt schort het nog steeds'(...) in het domein

van de handhaving van de beleidsinstrumentele wet- en regelgeving aan de vereiste

transparantie. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het (te) hoge aantal BOD's,

maar tevens door hun veelal gemengde karakter. (...) Met het oog op de reductie

van de complexiteit in dit domein als mede ter versterking van de samenhang in

de rechtshandhaving en de vereiste democratische controle wenst het kabinet

een duidelijkere markering van de opsporing zoals die toevalt aan een beperkter

aantal BOD's en de taken die worden uitgevoerd door inspecties.'3 Daarom wordt

voorgesteld de in het totaal 21 BOD's die onder verantwoordelijkheid van zeven

departementen kwamen, terug te brengen tot vier BOD's en elf inspecties. Naast de

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) / Economische Controledienst

(ECD) en de Algemene Inspectiedienst (AID) komt dan een intradepartementale

clustering van de opsporingsdiensten van uitvoeringsinstellingen sociale verzeke-

ringen en een clustering van de directie Recherchezaken (DRZ) van het ministerie

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Milieu

Inlichtingen en Opsporingsteam (MIOT). Deze vier BOD's krijgen algemene opspo-

ringsbevoegdheid. De inspecties houden een bijzondere bevoegdheid ex artikel 142

Sv. Een Wet Bijzondere opsporingsdiensten is in het vooruitzicht gesteld.

Om een en ander te beoordelen wil ik eerst ingaan op de traditionele taak van de

BOD's, dan op de sturing van de BOD's door het OM en bestuur, vervolgens op de

samenwerking van de BOD's met de politie in bijzondere en in zware strafzaken.

Bij wijze van afronding zal ik terugkomen op de ministeriële plannen.

1 Een taakgerichte oriëntatie

Het bestaansrecht van bijzondere diensten is te ontlenen aan hun taak: de hand-

having van de ordeningswetgeving ('beleidsinstrumentele wetgeving'). Deze wet-

geving heeft een specifiek karakter, hetgeen gevolgen heeft voor de toe te passen

handhavingstrategie. Bij de handhaving van bijzondere wetgeving gaat het meestal

om een afweging van opsporingsbelangen in strikte zin en om belangen die meer

op het sectorale beleid zijn gericht. Wat dat betekent, is toe te lichten aan de hand

van recente inzichten in de sfeer van de strafrechtelijke opsporing in milieuzaken.4

Rendement wordt daar niet enghartig beschouwd - zoals in 'Transparantie en

samenwerking' - als aantallen processen-verbaal en aantallen bestuurlijke waar-

schuwingen: het gaat voor het bereiken van het uiteindelijke doel - de vermindering

van milieudelicten - ook om preventie via advisering richting bestuur en handhaven-

3 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 995, nr. 1, p. 3.

4 Schaapman M.H., M.V.C. Aalders, Van 'boeven vangen' naar preventie van milieudelicten, Alphen a/d

Rijn, Samson, 2000; zie ook Anker, M.I.I. van den, A.B. Hoogenboom, Schijn bedriegt; overheid, bedrijfs-

leven en gelegenheidsstructuren voor criminaliteit op de hergebruikmarkt, Den Haag, VUGA, 1997.
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de instanties, beïnvloeding van de relevante omgeving, inclusief de potentiële

daders, en zo meer. Niet alleen bestuurders denken in deze termen, maar ook

politiemensen en bijzondere opsporingsambtenaren hebben traditioneel oog voor

beide vormen van rendement. Het is een van de sterke punten van Fijnaut en Van de

Bunt dat ze hebben gewezen op een ander, hedendaags aspect van het werk van de

BOD's. Bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit komt het steeds vaker

voor dat specifieke kennis van de BOD's van belang is. Ik kom daarop terug, maar

dat waardevolle inzicht doet niet af aan de oorspronkelijke taak, het voegt er slechts

aan toe.

Ordeningswetgeving vergt controle (toezicht zeggen we sinds de Algemene wet

bestuursrecht) door functionarissen met enige specifieke (juridische of materiële)

kennis. In veel gevallen is daarvoor de aanstelling van een minimumcapaciteit aan

controleurs noodzakelijk, omdat het gaat om onderwerpen of terreinen ten aanzien

waarvan het nut van controle algemeen wordt onderkend, maar waaraan geen enkele

andere functionaris bijzondere prioriteit zou geven. Wie zou er in een veevoederfa-

briek gaan kijken of er hormonen door het product heen gaan, als er geen bijzondere

ambtenaren voor waren? Als het die toezichthoudende ambtenaren goed dunkt,

moeten ze bij een al te flagrante overtreding een proces-verbaal kunnen uitschrijven,

maar ze moeten daar niet te snel toe overgaan en enig begrip hebben voor de noden

van de gecontroleerden: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker', is een

slagzin die goed past bij de taakopvatting van handhavers van bijzondere wetten.

De dubbele - bestuurlijke en strafrechtelijke - handhavingstaak zorgt zowel norma-

tief als organisatorisch voor tal van problemen. De discussies over de sfeerovergang

tussen controle en opsporing en de toepasselijkheid van een 'una via' regel wat

betreft de bestuurs- en strafrechtelijke afdoening van vergrijpen zijn overbekende

voorbeelden uit de normatiek. Hoewel u anders van mij verwacht, wil ik hier niet

veel meer van zeggen dat ik de koppeling van controle en opsporing belangrijk

vindt. Mijns inziens is het maatschappelijk (en voor de handhaver zelf) beter als

het moeilijke spel van wortel en stok wordt gespeeld tussen overheid en bevolking,

dan dat de controle-ambtenaar soms langskomt en dan (liefst als een robot aan de

hand van een checklist) wel of niet besluit een briefje aan zijn collega van opsporing

te zenden. De controleur blijft dan te lang coulant (of wordt een potentaat) en de

opsporingsambtenaar heeft geen oog meer voor de maatschappelijke context.

Illustratief voor het belang van die relatie is het met regelmaat voorkomende schan-

delijke optreden van sociale rechercheurs die helemaal de weg kwijt zijn in hun true

believership dat ze fraudeurs moeten oppakken. De gemiddelde politieman heeft

meer respect voor de rechten van onaangenaam volk dan de gemiddelde sociale

rechercheur voor die van een bijstandmoeder. Vergeef me deze politiek-getinte

uitbarsting die u niet met me hoeft te delen, als u wel begrijpt dat de basis ervan

gelegd wordt door het ontkoppelen van controle en opsporing. Ik verbeeld me dat
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veel mensen in het veld inmiddels met de delicate sfeerovergang hebben leren

omgaan Aan deze inschatting doet niet af dat over problemen inzake de sfeerover-

gang wel steeds opnieuw kan worden doorgezeurd, maar dat er tegelijk van kan

worden gezegd dat het Saunders-arrest ten dezen een voldoende heldere maatstaf

heeft aangelegd.5

Vanuit organisatorisch punt speelt het `twee-herenprobleem' bij de BOD's een nog

grotere rol dan in de gewone politiedriehoek. Niet gemakkelijk is namelijk de juiste

afstemming van de belangen van repressiever georiënteerd en dikwijls nationaal

aangestuurd justitieel optreden enerzijds en de toekomstgerichtere belangen van het

dikwijls meer lokaal ingebed bestuur anderzijds. Bovendien beïnvloedt de dubbele

aansturing een ander organisatorisch probleem, namelijk de samenwerking met

andere opsporingsdiensten. Dat probleem is misschien niet zo groot als we zouden

kunnen denken, gegeven het feit dat er wat betreft de BOD's onderling nauwelijks tot

geen doublures in organisatorische zin of als uitvoering van dubbel werk voorkomen;

ook ontplooien ze vanuit hun taakstelling geen activiteiten die nadrukkelijk tot het

terrein van de politie behoren.6 Desondanks bestaat er juist in de sfeer van de

samenwerking de voortdurende vrees dat die niet goed loopt. In het navolgende wil

ik me op die sturing en samenwerking concentreren.

2 Sturing van de opsporing

Sturing van de BOD's wordt door de (bestuurlijk/ strafrechtelijke) ambivalentie van

de ordeningswetgeving bemoeilijkt. Laat ik me eerst richten op de sturing door het

OM.

De mate van sturing door het OM verschilt per BOD. Van de Bunt en Fijnaut wijzen

erop dat de relatie tussen OM en FIOD op alle niveaus tot in detail formeel is geregeld,

maar dat deze verhouding in andere gevallen informeler is. Dat verschil is juridisch te

verklaren. De historische wettelijke hoofdrol van de directeur der Rijksbelastingen

(die een soort vervolg heeft gekregen met het una via beginsel, waar het OM in eerste

aanleg geen rol speelt bij de beslissing om fiscaal te beboeten) rechtvaardigt het ver-

schil misschien niet, al verklaart ze het. Maar wat is het probleem? Dat de verhouding

tussen FIOD en OM te intens is, of die tussen AID en OM te weinig intens? Laten we

niet vergeten dat de Commissie-Van Traa vaststelde dat `in het merendeel van de

gevallen zich geen problemen voordoen in de verhouding tussen BOD's en het OM. De

commissie constateert echter wel dat de afstand tussen politie en OM minder groot is

dan tussen BOD's en OM. Overigens lijkt de sturing die door het OM plaatsvindt door

bijzondere diensten beter gevolgd te worden dan door de politie.'7

5 EHRM 17 december 1996, NI 1997, 699.

6 Transparantie en samenhang, pp. 50, 53.

7 Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Inzake opsporing, Den Haag, Sdu, 1996, p. 351

(handelseditie).
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Die verschillen doen echter niet af aan enkele punten van overeenkomst met betrek-

king tot de strafrechtelijke sturing van de handhaving van bestuurswetgeving. Sinds

de positieve lezing van het opportuniteitsbeginsel in het begin van de jaren zeventig

wordt ervan uitgegaan dat voor de vervolging niet alleen noodzakelijk is dat een

wettelijke strafbepaling is overtreden, maar ook dat die vervolging legitiem is (gedra-

gen wordt door de bevolking). Juist in de ordeningswetgeving valt het niet altijd mee

die legitimiteit van de vervolging te ontdekken. Er zijn diverse redenen waarom het

niet enkel een eendimensionale beslissing van het OM kan zijn of er moet worden

vervolgd of niet, hetgeen de helderheid van de sturing vertroebeld.

In de eerste plaats is bijzondere aandacht voor eventuele alternatieven bij de beoor-

deling van de legitimiteit van een eventuele vervolging nodig, gegeven de specifieke

maatschappelijke (en bestuurlijke) context van de meeste overtredingen van orde-

ningswetgeving. Helderheid via uniformiteit leidt dan niet steeds tot prettige uit-

komsten en het zijn juist de toezichthouders die, als het goed is, op de relevante

verschillen kunnen wijzen. Er is bijvoorbeeld verschil tussen het gedogen van illegale

Poolse aspergestekers en illegale Poolse tomatenkwekers, gegeven de dringende

noodzaak die met betrekking tot de asperges kennelijk een rol speelt. Er is denk

ik ook niet veel mis mee om verschillen per sector te aanvaarden, omdat strafbare

feiten in de ene sector begrijpelijker zijn dan in de andere, of reeds met effectievere

bestuurlijke middelen kunnen worden aangepakt. De ene BOD mag meer beleids-

gericht-prospectief zijn (bijvoorbeeld inspectie voor de gezondheid) en de andere

mag meer justitieel-repressief zijn (bijvoorbeeld Milieubijstandsteam) en soms

brengt de politieke ontwikkeling een verschuiving teweeg (sociale recherche). Er zal

zelfs rekening mee moeten worden gehouden dat in sommige sectoren een grotere

rol is weggelegd voor particuliere handhavingsarrangementen.

Een tweede factor blijkt als we bedenken dat de beleidsmatige uitwerking van het

opportuniteitsbeginsel in eerste instantie bij het College van procureurs-generaal

ligt. Het landelijk parket is ook daadwerkelijk een geprononceerde rol gaan spelen

met betrekking tot de fraudebestrijding en ten opzichte van de BOD's. Vanuit de wens

om tot een evenwichtiger nationale strafrechtshandhaving te komen is dat gunstig.

Het gevolg zal echter wel zijn dat bij concrete onderzoeken soms door het OM een

andere prioriteiteninschatting wordt gemaakt dan door de opsporingsambtenaren.

Dat kan dan leiden tot teleurstellingen: BOD's kunnen van oordeel zijn dat er sprake

is van onderwaardering van het belang van speciale delicten.8 Het is ook mogelijk

dat capaciteitsproblemen bij het OM in de weg staan aan daadwerkelijke follow-up.

8 Te denken is aan de handhaving van visserijwetgeving tot het eind van de jaren tachtig; zie Berg, A.,

Implementing Enforcing European Fisheries Law, Den Haag, Kluwer Law International, 1999 (disser-
tatie), vooral pp. 152-160.
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Die capaciteitsproblemen liggen voor de hand, daar de zaken die de BOD's insturen,

doorgaans een vrij hoge graad van specialisme vergen.9

Naast de legitimiteitsvraag met betrekking tot de strafvorderlijke afdoening en de

rendementsvraag in strafvorderlijke termen - of moet ik zeggen de teleurstelling van

de BOD's? - is er nog een derde factor waaruit blijkt dat sturing door het OM niet

eendimensionaal kan plaatsvinden. In het genoemde onderzoek van Schaapman

en Aalders (2000) - naar de zogenaamde Duplo- en Demo-zaken - is met reden

onderzoek gedaan naar de efficiëntie van het verloop van strafrechtelijke onder-

zoeken in milieuzaken. Daarbij bleek dat sturing niet alleen gaat om het nemen

van strafvorderlijke beslissingen (zoals de selectie van de relevante strafbare feiten

en de keuze van de inzet van dwangmiddelen), maar ook om beleidsmatige vragen

(Welke alternatieve vormen van rendement zijn van belang?), beheersmatige vragen

(Gaan we door met het onderzoek op een moment waarop het tegenzit?) en strate-

gische vragen (Kan het niet bestuurlijk worden afgedaan?). Het OM moet evenals

de BOD laveren tussen isolement ten opzichte van bestuur en engagement met

dat bestuur.

Bezien we de sturing door het bestuur van de BOD's, dan valt in de eerste plaats op

dat er grote verschillen per bestuurslaag bestaan. Daarbij speelt de mate van spe-

cialisatie in de opsporing van strafbare feiten ook een rol. Afgezien van de AID blijkt

dat geen van de BOD's sterk beheersmatig en inhoudelijk door een departement

wordt gestuurd.10 Ik weet niet hoe dat op provinciaal of gemeentelijk niveau zit. Op

zich ware het denkbaar dat de bestuurlijke aansturing groter wordt naarmate in de

bestuurlijk-punitieve sfeer meer instrumenten worden ontwikkeld; ik denk daarbij

zowel aan de Nederlandse als aan de communautaire ontwikkelingen. Bestuurders

hebben kennelijk niet zo'n handhavingsbril; zij maken liever wetgeving en beleid

dan dat ze kijken of iemand zich daaraan houdt. Illustratief is dat in het Duplo-

onderzoek door bestuurlijke handhavingsambtenaren werd gezegd dat de VROM-

ambtenaren te veel begrip hadden voor de overtreders. Een inspecteur die bij het

MBT werkte - een VROM-ambtenaar - signaleerde echter dat de (lagere) overheid

pas bestuurlijke stappen zet als er eenmaal strafrechtelijk wordt opgetreden. Bestuur

en bestuur blijken dus twee: een te strakke tegenstelling bestuur en strafrecht doet

andere relevante verschillen negeren, in het bijzonder dat tussen bestuurlijke beleid-

smakers en bestuurlijke veldwerkers waarbij de laatsten meer op de lokale context

letten en de eersten meer op het sectorale beleid. Stroomlijning van handhavings-

beslissingen zal mijns inziens tot meer als onrechtvaardig beschouwde beslissingen

leiden en derhalve tot meer procedures, waarmee de eventuele efficiency-winst van

het sneller beslissen per concrete zaak te niet wordt gedaan.

9 Zie bijvoorbeeld het Jaarverslag van de FIOD over 1998. Van de 454 ingestuurde processen-verbaal is

in 60% een vervolging ingesteld door het,OM, hoewel de doelstelling volgens het convenant tussen

Belastingdienst en OM is dat 90% zal worden vervolgd.

10 Transparantie en samenwerking, p. 20 en bijlage 12.
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3 Samenwerking met BOD's in het licht van de relatie bestuur/justitie

47

Eigenlijk bleek het zojuist al. Sturing van de strafrechtelijke handhaving van orde-

ningswetten vergt samenwerking tussen opsporing en bestuur, gegeven de beleids-

matige, beheersmatige en strategische vragen die er naast de strafvorderlijke vragen

bestaan. Daarbij is nog te denken aan samenwerking op leidinggevend niveau. Voor

het rondkrijgen van het bewijs in een concrete zaak is het van belang om zicht te

krijgen op de totstandkoming van eventuele vergunningen, op gedoogbeleid, waar-

voor juist de samenwerking met bestuursambtenaren in het veld cruciaal is. Ook met

betrekking tot die samenwerking geldt dat de verschillen per BOD en per bestuurs-

dienst enorm zijn. Dat is op zich niet bezwaarlijk: het is niet erg dat de AID meer

samenwerkt met de politie dan DRZ. Of dat de FIOD (met zijn veel strengere geheim-

houdingsregime dan de AID en DRZ) die samenwerking slechts wil op convenant-

basis. Veel belangrijker is, of er in geval er een wens tot samenwerking bestaat, deze

ook succesvol kan gebeuren.

In de al genoemde milieustudie bleek dat er totaal verschillende verwachtingen van

de samenwerking tussen opsporing en bestuur bestaan. Bestuurders hebben een

negatiever beeld van de samenwerking met politie en justitie dan vice versa. De

strafrechtelijke bril blijkt problemen op te leveren, zelfs al probeerde de politie

oprecht een integraal inzicht te verwerven. In het Demo-onderzoek is het vermoeden

van medeplichtigheid aan de milieufraude door het bestuur een sta-in-de-weg in de

weg aan goede samenwerking; ik kom daar zo op terug. In het Duplo-onderzoek

zorgen de strafvorderlijke geheimhoudingseisen voor problemen tussen de strafrech-

telijke handhavers en de bestuurders mede als gevolg van minder sterke afstemming

tussen politie en OM.

Waar het gaat om informatieverstrekking door de politie aan het bestuur, moet in

het oog worden gehouden dat, naast de geheimhouding tijdens het strafvorderlijke

onderzoek, de Wet Politieregisters (WPoIR) in dezen een drempel opwerpt. Artikel 14

WPoIR maakt het niet-spontaan verstrekken door de politie mogelijk in concrete

gevallen aan opsporingsambtenaren; juridisch problematischer is de reguliere

informatieverstrekking zonder verzoek en bijvoorbeeld informatievoorziening aan

een wethouder. De WPoIR is niet alleen van belang met het oog op de privacy, maar

ook met het oog op de afscherming van lopend onderzoek (en de wens geen crimi-

nele activiteiten te faciliteren) en met het oog op het op peil houden van toezicht

en controle op de politie. De Parlementaire Enquêtecommissie heeft `niet kunnen

constateren dat privacy-regelgeving daadwerkelijk een belemmering vormt voor het

functioneren van politie en justitie'." Een reden daarvoor is dat in veel gevallen van

problematische informatieverstrekking de regelgeving creatief wordt geïnterpreteerd

(artikel 30 WPoIR) of genegeerd. Die gedachte wordt ondersteund door het feit dat de

f

11 Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Inzake opsporing, Den Haag, Sdu, 1996, p. 437.
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commissie ondanks voormelde conclusie toch een aantal aanbevelingen doet met

betrekking tot deze materie, als gevolg waarvan bijvoorbeeld de gedachte is ontstaan

om sommige bijzondere diensten CID-status te geven. Ook uit de studie'Lekken of

verstrekken' is onder meer gebleken dat verstrekking aan andere politie-ambtenaren

of aan BOD's meestal wordt geaccepteerd, terwijl verstrekking aan de particuliere

veiligheidsdienst die een bedrijfsterrein bewaakt, aan een woningbouwvereniging of

aan de bank die op het punt staat in zee te gaan met een criminele ondernemer, zo

nu en dan toch problematisch wordt geacht.12 Hoe men eventuele regelvermijding of

regelaanpassing ook apprecieert, cruciaal is in de eerste plaats dat er goede redenen

zijn voor terughoudendheid om met gegevens om te gaan en in de tweede plaats dat

de regelgeving misschien wel tot irritatie leidt bij het bestuur, maar in ieder geval de

politie niet erg in de problemen brengt.

De irritatie van het bestuur over het niet open kaart spelen van de opsporingsmen-

sen mag niet doen vergeten dat ook keer op keer blijkt dat de politie problemen heeft

met het verkrijgen van bestuurlijke gegevens. In het verleden was een reden tot op-

richting van het Kernteam Milieu dat regionale inspecties soms onvoldoende inzicht

hadden om voor de opsporing nuttige bestuurlijke informatie te geven, terwijl de

politiële CID te weinig gericht was op het runnen van informanten voor milieufraude.

Na de inrichting van het kernteam nam - ook als gevolg van problemen bij VROM -

het zogenaamde Flits-overleg tussen VROM (handhaving) en CRI (Meldpunt milieu)

af: het accent van zaaksvoorbereiding verschoof daardoor naar het kernteam, al is er

formeel een interdisciplinair platform dat de gemaakte keuze afzegent. Daaruit valt

af te leiden, dat er door het versterken van de strafrechtelijke nadruk op zijn minst

het risico ontstaat dat wordt bijgedragen aan de ontkoppeling van bestuurlijk hand-

haven en - of moet ik zeggen naar - strafrechtelijk handhaven. Dat betekent dat het

versterken van het strafrechtelijk optreden de afstand tussen politie en bestuur op

beleidsniveau vergroot en daarmee mijns inziens het echte rendement - het vermin-

deren van het aantal milieudelicten - verkleint, al is de inspecteur en/of de BOD die

in het team participeert wel gericht op beleidsfacetten.

Maar ook in de samenwerking op zaaksniveau liggen er soms problemen bij de

verstrekking van gegevens door het bestuur aan de politie. Ik denk dat de situatie

met de FIOD exemplarisch is. Die problemen zijn er om een goede reden: de terug-

houdendheid in informatieverstrekking vloeit voort uit een zeer strikt geheim-

houdingsregime dat rechtstreeks is gebaseerd op de Algemene Wet Rijksbelastingen;

men dient te beseffen dat dit regime onder meer wordt ingegeven door de buiten-

gewoon verregaande medewerkingsplichten van derden, die bijvoorbeeld bestaan

in het toelaten van automatische computerverbindingen tussen bedrijf en fiscus.

Die meewerkingsverplichtingen zijn gelegitimeerd met een beroep op de geheim-

12 Ruth, A. van, L. Gunther Moor, Lekken of verstrekken? De informele-uitwisseling tussen opsporingsin-

stanties en derden, Ubbergen, Uitgeverij Tandem Felix, 1997.
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houding; en nu blijkt die geheimhouding enigszins lastig. Terecht dat-ie lastig is

en eigenlijk vind ik het niet gek als andere departementen- waar de justitiabelen

ook meewerkingsplichten hebben - ook een zekere drang tot terughoudendheid

uitstralen.

De problemen met betrekking tot de wederzijdse uitwisseling van informatie moeten

niet alleen in juridische termen worden beschouwd. Ik denk dat de wederzijdse

perceptie van de potentiële samenwerkers misschien nog wel belangrijker is.

Daarin lijken de problemen tussen bestuur en politie respectievelijk BOD en politie

niet uniek: vergelijkbare problemen bestaan ook nog steeds binnen de politie. In de

eerste plaats speelt denk ik een rol een verschil in perceptie van de op het spel staan-

de belangen. Een door de FIOD onderzochte miljoenenfraude is in de ogen van veel

politiemensen nu eenmaal belangrijker dan het door de AID onderzochte uitrijden

van mest in de regen; dat beïnvloedt de lust van de politie om samen te werken. De

voortgang van de bouw, is in de ogen van VROM nu eenmaal belangrijker dan de

bestraffing van iemand die iets te veel subsidie heeft verworven: dat beïnvloedt de

lust van DRZ om de politie bij de zaak te betrekken. Met andere woorden, niet alle

bijzondere delicten zijn even spannend en sommige bijzondere delicten zijn minder

relevant dan het bestuurlijke doel op de achtergrond. Bovendien spelen parallel

hieraan cultuurverschillen (gevoed door verschillende handhavingsperspectieven,

maar bijvoorbeeld ook door verschillen in rechtspositie en opleidingsniveau) - en

laten we er niet omheen draaien - zeer wisselende niveaus van vertrouwen een rol.

Men beziet elkaar in de verhouding politie-bestuur soms als'foute bestuurders'

respectievelijk 'botte dienders', maar afgeleid daarvan is soms ook de positie van de

buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) niet geheel eenvoudig. Juist daarom moet

men elkaar ervan overtuigen dat men elkaars wederzijdse rol en elkaars juridische

belemmeringen tot intensiever samenwerking respecteert.

4 Zware, georganiseerde misdaad

Bij zware, georganiseerde misdaad gaat het om het stelselmatig plegen van ernstige

delicten door groepen die primair zijn gericht op illegaal gewin en in staat zich af te

schermen door corruptie, intimidatie of anderszins. In sommige onderzoeken naar

zware criminaliteit is opsporingsgerichte kennis uit de hoek van de ordeningswet-

geving nuttig. Steeds vaker (worden administratieve maatregelen gebruikt bij het

bestrijden van zware misdaad en) krijgen de handhavers van de administratieve

wetgeving met zware misdaad te maken. Voor de douane gold dat altijd al, maar

inmiddels worden ook fiscale methoden ingezet, moeten bepaalde meldingen, bij-

voorbeeld van precursoren, worden gedaan enzovoort; ook als gevolg van sommige

witwastrajecten kunnen diensten in aanraking komen met de zware criminaliteit

(effecten, bouw). Op zich zie ik daarin, noch in het omgekeerde verschijnsel namelijk

dat de politie meer aan handhaving van bijzondere wetten doet (is dat afgezien van

t
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het milieu echt zo?) geen reden voor drastische reorganisatie. Van Traa - de enquête-

commissie die natuurlijk juist gericht was op zware georganiseerde criminaliteit -

beval aan nog eens goed na te denken over het bestaansrecht van de BOD's en over

mogelijke samenvoeging. 'De commissie heeft zich geen oordeel aangemeten over de

wenselijkheid van organisatiewetgeving en samenvoeging van verschillende BOD's.

Wel meent de cie. dat een nadere omschrijving van bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden wenselijk is.'13 Met betrekking tot die oproep tot wetgeving zal men in het

achterhoofd moeten houden dat Van Traa vooral lette op de rol van de BOD's bij de

zware misdaadbestrijding.

Men zou de vraag kunnen stellen of er niet primair een hoofdrol voor de politie zou

moeten zijn weggelegd in plaats van bij de BOD's, juist ook omdat georganiseerde

misdaad zich soms probeert af te schermen door corruptie en het dan niet logisch is

juist meer aan het bestuur gelieerde ambtenaren met de opsporing te belasten.

Die niet-onlogische gedachtegang heeft echter een prijs, waarvan al iets bleek bij

het aangehaalde Demo-onderzoek: opsporing waarbij moet samengewerkt met

bestuurslichamen die zelf in het verdachtenbankje worden gezet loopt moeizaam.

Het is redelijk dat er door het bestuur rekening wordt gehouden met corruptie, maar

tegelijkertijd zal de politie die daar oog voor heeft, als het waren strak gehouden

moeten worden door opsporingsambtenaren die de gewoonten in bepaalde branches

kennen en die kunnen zien wanneer misschien wel sprake is van organisatiecrimina-

liteit die te innig is vervlochten met het bestuur, maar toch niet van georganiseerde

misdaad. Dat betekent dat er bij dergelijk onderzoek bij uitstek door de politie moet

worden samengewerkt door opsporingsambtenaren die gewend zijn om enerzijds

met een opsporingsbril op te functioneren, maar anderzijds ook met een attitude die

hen in staat stelt desondanks de relatie met de onderzochte partij goed te houden of

te herstellen. Bijzondere opsporingsambtenaren die niet te gespecialiseerd zijn in de

opsporing, maar ook nog steeds met een bestuurlijke pet kunnen lopen, zijn daartoe

bij uitstek in staat.

Fijnaut en Van de Bunt hebben het nieuwe probleem van de georganiseerde misdaad

op creatieve wijze opgepakt. Zij pleiten, als ik het goed begrijp, voor een dienst (met

als voordeel eenheid van beheer en toezicht) en subsidiair voor een associatie van

BOD's door middel van een soort gemeenschappelijke pool van experts met het

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ten behoeve van de bestrijding van zware,

georganiseerde misdaad. Het eerste deel van het voorstel bevalt me niet, omdat de

BOD's daarmee los raken van het veld, wat bij uitstek hun kracht is. Maar ik kan met

betrekking tot het subsidiaire plan alleen maar zeggen: Bravo, ik wilde dat ik dat had

verzonnen. Zoals het niet meer dan redelijk is om in de organisatorische sfeer een

gemeenschappelijke tapkamer, OT (misschien vergt in de bovenwereld observeren

wel bijzondere vaardigheden), misschien ook een pool van undercover-agenten die

13 Inzake opsporing, p. 350.
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weten hoe ze een das moeten strikken (niet infiltranten, maar artikel 126j en 126qa

Sv) enzovoort op te zetten, zo is het ook redelijk om een aantal specialisten klaar te

hebben om te worden uitgeleend. Misschien zouden deze deelnemers aan de pool bij

uitstek degenen moeten zijn die de mogelijkheid krijgen om gegevens uit het register

zware criminaliteit op te vragen als algemeen opsporingsambtenaar in de zin van

artikel 141 Sv. Een alternatief zou zijn om de deelnemers aan de pool een speciale

aantekening zwacri (zware criminaliteit) op hun BOA-diploma te geven.

5 Slot: de ministeriële plannen

Uit het voorgaande moge zijn gebleken, dat ik nog niet overtuigd ben van de nood-

zaak om voor een op het eerste gezicht wel zeer heterogene groep problemen met

betrekking tot BOD (strafrecht/bestuursrecht, zware misdaad, verantwoordelijkheid)

een oplossing te vinden. De idee om aparte opsporingsdiensten voor Financiën /

Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur beheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (SZW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer (VROM) te reserveren spreekt mij niet zo aan. Op loutere inlossing van een

afspraak in het regeerakkoord om te integreren en misschien te fuseren zit ik niet te

wachten als die afspraak achteraf bezien minder gelukkig blijkt.

Daar doet niet aan af dat problemen bij de sturing van bijzondere diensten door het

OM goed denkbaar zijn. Deze zijn het gevolg van een aantal factoren waardoor de

opportuniteitsbeslissing van het OM mede moet worden beïnvloed door bestuurlijke

overwegingen. In het bijzonder zal het OM ervan doordrongen moeten zijn dat in de

loop van een onderzoek de doelstelling ervan aanpassing kan behoeven. Het OM is

uiteraard gewend in de loop van opsporingsonderzoeken soms de (tactische) doel-

stellingen te moeten veranderen, maar in het ordeningsrecht gaat het ook om wijzi-

ging van strategische doelstellingen. Van een onderzoek naar de naleving van orde-

ningswetgeving kan een aanvankelijke strafrechtelijke insteek soms moeten worden

omgezet in een bestuursrechtelijke. Dat vergt samenwerking met het bestuur, wat

niet betekent dat beide instanties het onderzoek leiden, en wat ook niet betekent

dat die samenwerking altijd van het begin af aan innig moet zijn, omdat het OM nu

eenmaal ook de distantie moet hebben ten aanzien van eventueel niet-integer be-

stuurlijk optreden. Deze precaire relatie is gediend bij het bestaan van handhavings-

diensten die beide talen spreken - de taal van het bestuur en die van justitie. Ook

naar de burger toe moet de overheid beide mogelijkheden openhouden. Met de

doorbreking van de essentiële band tussen opsporing en controle wordt de normale

relatie tussen overheid en justitiabele doorbroken, hetgeen naar mijn inschatting

zal leiden tot verhoogd justitieel-repressief optreden in het ordeningsrecht waar

niemand op zit te wachten. OM en zittende magistratuur kunnen dat helemaal niet

aan. Bovendien worden de verantwoordingslijnen langer, hetgeen in rechtstreekse
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contacten met burgers doorgaans betekent dat de burgers minder tevreden zijn

omdat ze slechter worden behandeld.

Wat de problemen in de sfeer van de samenwerking betreft, moet worden vastgesteld

dat deze eigenlijk vooral in de sfeer van de informatie-uitwisseling liggen. Ze kunnen

het gevolg zijn van juridische obstakels, maar meestal zullen juridische obstakels

kunnen worden te boven gekomen. Vaker is er sprake van gebrek aan vertrouwen en

dergelijke. De door de minister bepleite transparantie lijkt mij een toverwoord - zo

iets als'efficiënt' of'goed' -, maar ik vraag me af of de wens om een helderder struc-

tuur over de BOD's heen te leggen nu echt veel meer is dan een bureaucratisch

streven: integratie en fusie zijn in het geheel geen zekere oplossingen om dat ver-

trouwen in de samenwerking te vergroten. Door een verheldering van die structuur

wordt de samenhang van de rechtshandhaving niet noodzakelijk versterkt, zo min als

de democratische controle op de verschillende diensten erdoor wordt versterkt. Dat

neemt niet weg dat de suggestie om beter na te denken over de rol van de BOD's bij

de bestrijding van georganiseerde misdaad mij uit het hart is gegrepen. De door Van

de Bunt en Fijnaut aangegeven weg is wat mij betreft de juiste.



De organisatie van de bijzondere

opsporingsfunctie

Enige bestuurlijke beschouwingen

C.D. van der Vijver

De positie en het functioneren van de BOD's zijn al vele decennia onderwerp van

gesprek. Steeds weer komt men deze onderwerpen tegen op de politieke agenda, in

bestuurlijke discussies en ook op ambtelijk niveau zijn de degens vaak gekruist. Al

lang is duidelijk dát er iets moet veranderen. Minder helder is wát dat dan moet zijn.

Dat heeft de achterliggende jaren geleid tot steeds weer nieuwe voorstellen die

gewoonlijk strandden.' Het huidige kabinet heeft vanaf haar aantreden duidelijk

gesteld daaraan een einde te willen maken. In het regeerakkoord 1998 staat daarover

het volgende te lezen.

'Uit een oogpunt van versterking in de samenhang van de rechtshandhaving en

van de versterkte democratische controle is integratie van onderdelen van de

BOD's in de politieorganisatie op landelijk niveau wenselijk. Tevens zullen de

mogelijkheden voor fusie van opsporingsdiensten worden bezien. Binnen een

jaar zal het kabinet hierover voorstellen doen.'

Het voornemen in het regeerakkoord werd voortvarend aangepakt. Er werd een

projectorganisatie in het leven geroepen en er werden adviezen ingewonnen, onder

meer van het WODC en de Raad voor het openbaar bestuur. Dit resulteerde in de

brief van 15 december 1999, waarin de minister van Justitie het kabinetsstandpunt

inzake de BOD's aanbiedt aan de Tweede Kamer. Bij die brief is gevoegd het rapport

'Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing', samengesteld door een

ambtelijke stuurgroep die bij haar werkzaamheden is ondersteund door een project-

groep en een vijftal interdepartementale werkgroepen.

In deze bijdrage geef ik eerst een kort inhoudelijk overzicht van enkele hoofdpunten

uit de discussies van de afgelopen jaren. Daarna volgen enkele discussiepunten op

de voorstellen zoals die zijn vervat in het standpunt van het kabinet. Aansluitend

1 Met uitzondering van een aantal reorganisaties binnen afzonderlijke departementen die veelal wel

slaagden.
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besteed ik aandacht aan een aantal meer algemene aspecten van de discussie over de

handhaving van de bijzondere wetgeving en bespreek ik een aantal aspecten aan die

naar mijn gevoel relevant zijn voor de handhaving zoals die vanuit de burger wordt

beleefd. Ik sluit af met enkele conclusies.

Ik baseer mij in deze bijdrage vooral op de twee trajecten rond de bijzondere opspo-

ringsfunctie waarbij ik de achterliggende jaren betrokken ben geweest. Dat was in

de eerste plaats in 1996, toen de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP)

het verzoek kreeg van de toenmalige minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken hem

te adviseren over de opsporingsactiviteiten van de BOD's. De minister maakte zich

bezorgd over de relatie tussen de reguliere politie en de BOD's. Het ging hem vooral

om een afbakening van de taakvelden. De minister wilde duidelijkheid over de

opsporingscapaciteit en de mate waarin van die capaciteit gebruik werd gemaakt.

Als antwoord op de vragen stelde de SMVP een preadvies op en vervaardigde het

bestuur op basis daarvan een antwoord op de vragen van de minister. Daarnaast

ben ik betrokken geweest bij het advies van de Raad voor het openbaar bestuur

(ROB) uit 1999, Op verzoek van de minister van justitie adviseerde de ROB meer in

het bijzonder over het democratische perspectief. Nu eerst een enkel woord over de

discussie van de afgelopen decennia.

1 De discussie in kort bestek

Dat er veel discussie is geweest over de BOD's zal slechts weinigen verbazen. Het was

ook wel een allegaartje. In de eerste plaats ging het om een flink aantal diensten.

Het aantal werd een aantal jaren terug op 32 geschat,2 maar ook andere getallen zijn

te verdedigen, afhankelijk van de criteria die men gebruikt. De brief van de minister

van Justitie spreekt van 21 BOD's, ondergebracht bij een zevental departementen.

Taakstelling, bevoegdheden, organisatorische inbedding en werkwijze liepen van

oudsher sterk uiteen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Eco-

nomische Controledienst (ECD) en de Algemene Inspectiedienst (AID) waren (forse)

organisaties die zelfstandig het sluitstuk van de handhaving van het betreffende

beleidsterrein voor hun rekening konden nemen, zonder hulp nodig te hebben van

bijvoorbeeld de reguliere politie. Andere waren er oorspronkelijk juist op gericht het

leeuwendeel van het opsporingswerk bij de reguliere politie te laten; zij beoogden

niet meer te zijn dan een aanjager en een ondersteuner, vooral waar de specifieke

kennis van de politie tekortschoot. Dat gold bijvoorbeeld het Milieu Bijstandsteam

(MBT) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer (VROM). De organisaties hadden een eigen beleid ontwikkeld op het terrein

van de opsporing, hetgeen kon leiden tot aanzienlijke verschillen in optreden,

2 Zie De bijzondere opsporingsdiensten en de reguliere politie, preadvies van de Stichting Maatschappij en

Politie, Dordrecht, 1996, p. 2.
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bijvoorbeeld in de mate van repressie, ook wanneer diensten vergelijkbare werk-

zaamheden verrichtten.3

De kritiek op de BOD's is de achterliggende jaren zeer divers geweest. Enkele veel-

genoemde onderwerpen zijn: de geringe toegankelijkheid en de oncontroleerbaar-

heid van de diensten, de gebrekkige invulling van de leiding bij de opsporingsacti-

viteiten door het Openbaar Ministerie (OM), de onvoldoende afstemming van de

werkzaamheden met de politie en het gebrek aan democratische controle. Enerzijds

werd gewaarschuwd voor overlappingen van werkzaamheden met de reguliere politie

en andere diensten, anderzijds ontbrak het inzicht in welke terreinen braak bleven

liggen wanneer het om de handhaving ging. Was er sprake van te weinig handhaving

of werd er juist te veel gehandhaafd? Niemand die het wist. Het gebrek aan eenheid

en het ontbreken van mogelijkheden om daarover in gesprek te komen was menigeen

een doorn in het oog. Het verbaliserende optreden kon zelfs per dienst sterk uiteen-

lopen tussen de verschillende jaren, zonder dat daarvoor verklaringen konden

worden gegeven.4 Voor wie streeft naar een grotere gelijkheid in rechtsbedeling een

moeilijk te verteren constatering. Maar de diensten opereerden in grote mate van

zelfstandigheid. Iedereen maakte zich druk om het eigen territoir en een meer

integrale benadering van het totale te handhaven veld bleef buiten beeld.

De kritiek op het functioneren werd steeds luider hoorbaar, mede doordat de be-

hoefte aan handhaving sterk toenam.5 Bovendien groeide de complexiteit van de

handhaving. Dat geldt niet alleen de BOD's, maar betreft het gehele terrein van de

rechtshandhaving. Er komen meer wetten die steeds ingewikkelder worden en

steeds vaker wijziging behoeven. Er is sprake van een toenemende Europese

invloed die een grotere deskundigheid vergt en, last but not least, er is een

groeiende wens van'de politiek' om meer invloed te krijgen. De discussie won

bovendien aan gewicht toen bleek dat de politie en de BOD's in toenemende mate

op overlappende terreinen actief waren (vooral dat van de georganiseerde misdaad)

en soms zelfs achter dezelfde criminele groepen aanzaten. Belangrijk is in dat

verband geweest dat ook de Parlementaire Enquêtecommissie zich indringend

over het functioneren van de BOD's heeft uitgelaten. Vooral de verhouding tussen

de bijzondere en de algemene opsporing was voor de commissie aanleiding enkele

harde noten te kraken en te pleiten voor een duidelijker benoeming van bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden.

3 Een bekend (al wat ouder) voorbeeld is het verschil in optreden tussen het Sociaal Fonds Bouwnijver-
heid en het (GAK).

4 Hoogenboom, A.B., Bijzondere opsporingsdiensten en politie; exploratief onderzoek naar de handhaving
van de bijzondere wetgeving in Nederland, Den Haag, 1985.

5 Zie bijvoorbeeld het rapport Handhaven op niveau van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaat-

rechtelijke Handhaving, Deventer, 1998.
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2 Oplossingsrichtingen

56

Om de geschetste problemen op te lossen is vooral gezocht, niet ongebruikelijk bij

de overheid, naar structurele oplossingen. Drie modellen hebben daarbij centraal

gestaan:

1 het onderbrengen van de BOD's bij het ministerie van justitie;

2 de samenvoeging van BOD's;

3 het verschuiven van de opsporingstaken van de BOD's naar de politie.

De eerste oplossing gaat ervan uit dat opsporing het meest cruciale kenmerk is van

de BOD. En als deze primaire taak justitieel van aard is, waarom zou men de diensten

die deze taken uitvoeren dan niet onderbrengen bij het departement dat juist daar-

over gaat? In de tijd dat de minister van Justitie nog het beheer voerde over het korps

Rijkspolitie (c.q. het Korps Landelijke Politiediensten) en de divisie Centrale Recher-

che Informatie (CRI) nog een 'buitendienst' was van het departement werd dit geen

onlogische oplossing gevonden.

De tweede oplossingsrichting, de samenvoeging van diensten, is meermalen bepleit.

Zoals Fijnaut en Van de Bunt elders in deze bundel beschrijven, is samenvoeging

wel aardig gelukt als het ging om verschillende diensten binnen een departement,

maar was het weinig succesvol als het ging om diensten die onder verschillende

departementen ressorteerden. De mislukte poging uit het begin van de jaren negen-

tig om AID en ECD te integreren is het bekendste voorbeeld. Pas met de vorig jaar

gerealiseerde overheveling van de ECD (die op het ministerie van Economische

Zaken goeddeels overbodig was geworden als gevolg van de deregulering en zich

als overlevingsstrategie een andere taak had aangemeten) naar het ministerie van

Financiën werden de voorwaarden vervuld voor fusie. Verder heeft deze optie zich

niet mogen verheugen in een brede belangstelling, op de recente vermelding na in

het regeerakkoord waar fusie uitdrukkelijk als wens is neergelegd.

Als derde het verschuiven van taken naar de reguliere politie. Dat kan op verschil-

lende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het onderbrengen van (delen van)

opsporingsdienst(en) bij de politie (vergelijk de recente integrale overheveling van

de spoorwegpolitie naar het Korps Landelijke Politiediensten), of door het afromen

van een aantal 'typisch' politiële taken (vooral in de sfeer van de georganiseerde

misdaad) en deze over te brengen naar de politie. Ook deze optie wordt met zoveel

woorden in het regeerakkoord genoemd.

Drie suggesties om de problemen structureel op te lossen. Hoeveel discussie er ook

over geweest is, geen ervan heeft brede steun kunnen verwerven. Gewoonlijk zijn

de betrokken bewindspersonen niet de grootste voorstanders geweest van plannen

om hun diensten onder te brengen bij de politie of bij het ministerie van Justitie. De

gevolgen daarvan lieten zich, in hun ogen, duidelijk voorspellen: het zou betekenen

dat zij een belangrijk deel van de handhavingsactiviteiten, het sluitstuk van hun
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beleid, zouden afstoten. En dat betekende het risico dat er onvoldoende aandacht

aan zou worden besteed. Zij hadden immers geen invloed op de prioriteitstelling

van de politie. Onbegrijpelijk was deze houding geenszins. De ervaring had geleerd

dat het moeilijk is de prioriteitstelling in de talrijke regionale en lokale vormen van

het driehoeksoverleg te beïnvloeden. Het was daarmee zeer de vraag of de politie

voldoende aandacht zou gaan besteden aan nieuwe taakvelden. Er zijn nogal wat

voorbeelden in het recente verleden die laten zien dat de politie er niet zomaar even

wat nieuwe taken bij neemt. En, gelet op de huidige overvloed aan prioriteiten, is het

niet aannemelijk dat dit op korte termijn zal veranderen. Wie wil dat er voldoende

aandacht aan een bepaald thema wordt besteed, doet er verstandig aan die aandacht

apart te organiseren.

Ook de SMVP en de ROB hebben geadviseerd om dergelijke fundamentele stappen

te vermijden. Niet omdat de politie de noodzakelijke expertise zou ontberen. Die

kan immers altijd worden overgenomen van de bestaande organisaties. De vraag

is veeleer of het behoud van de deskundigheid op termijn is gegarandeerd. Of de

deskundigen niet steeds vaker zouden worden ingezet voor allerhande andere

taken, waarmee het specialisme langzaam zou afkalven. Daarnaast mag niet worden

vergeten, het rapport `Transparantie en samenhang' noemt dat terecht, dat ook al

bemoeien verschillende diensten zich soms met dezelfde verdachten en dezelfde

problemen, het is ander werk. De FIOD let op andere zaken dan de politie. Haar

prioriteiten worden door andere overwegingen bepaald, ook al gaat het om straf-

rechtelijke handhaving. Men kan zeker niet zeggen dat overdracht aan de politie

een garantie is voor adequate handhaving volgens de uitgangspunten die de minister

van Financiën daaraan zou stellen. Ten slotte is het vanuit organisatiekundig oog-

punt merkwaardig te menen dat codrdinatieproblemen (afstemming, samenwerking,

effectiviteit) worden opgelost door alles op een hoop te gooien. In ieder geval heeft

een en ander ertoe geleid dat onderbrenging bij politie dan wel onder het ministerie

van Justitie nimmer veel kans van slagen heeft gehad. Dat het verzet sterk is, blijkt

wel uit het feit dat, ondanks de nadrukkelijke uitspraken in het regeerakkoord,

structurele verschuivingen ook in de huidige plannen wederom niet aan de orde

zijn. En het is de vraag of dat gerechtvaardigd is. Fijnaut en Van de Bunt tekenen

in ieder geval protest aan. Huns inziens overlappen de taken elkaar zozeer dat een

ingrijpende vorm van samenwerking noodzakelijk is. Hoe men ook over hun ideeën

denkt (ik ga er hierna dieper op in), het blijft merkwaardig dat, ook in het kader

van de huidige studie, de discussie over alternatieven nooit echt van de grond is

gekomen. Uitgaande van de vele verschillende organisatorische vormen die de hand-

having van de bijzondere wetgeving heeft gekregen, had een iets opener houding bij

het nadenken over andere oplossingsmogelijkheden toch niet volledig ondenkbaar

hoeven te zijn. Het lijkt hier meer te gaan om met belangen samenhangend positie-

spel dan om het streven naar een inhoudelijk optimale oplossing. Het wordt tijd

nader aandacht te gaan besteden aan deze voorstellen.
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3 De nieuwe beleidsvoorstellen

58

Met de brief van 15 december 1999 heeft de minister van Justitie namens het kabinet

een aantal beleidsvoornemens aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De belangrijkste

doeleinden die het kabinet wil bereiken, zijn een reductie van de complexiteit, een

versterking van de samenhang en een vergroting van de democratische controle. Het

kabinet voelt er kennelijk niets voor om te schuiven met hele of halve diensten, of

taken onder te brengen bij andere diensten of de politie, getuige de belangrijkste

voorstellen:

- de splitsing van toezicht en opsporing;

- de beperking van het aantal opsporingsdiensten tot vier, respectievelijk onder

de ministeries van Financiën, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van

VROM en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast blijft een elftal inspecties bestaan voor de handhaving van de beleids-

instrumentele wetgeving. Zij moeten vooral bestuurlijk handhaven en dienen, in

verband daarmee te beschikken over slechts beperkte opsporingsbevoegdheid. Ten

slotte stelt de brief thema's aan de orde als de rol van het OM, het gebruik van infor-

matie, de ondersteuning en het geïntegreerde jaarverslag.

Ik beschouw het als een belangrijk winstpunt dat er een beleidslijn wordt uitgezet.

Er kan een begin worden gemaakt met een nieuw groeiproces. De terugdringing van

het grote aantal BOD's tot vier komt zonder enige twijfel de overzichtelijkheid ten

goede en zal betekenen dat de aansturing door het OM gemakkelijker wordt. Toch

valt er wel een aantal vraagtekens te zetten bij de voorstellen.

Structuur

Hoewel integratie van onderdelen van de BOD's in de politie het vertrekpunt was van

het regeerakkoord, gaat het kabinet hier in de brief verder niet op in. De reguliere

politie wordt niet eens genoemd. Evenmin komt de fusie van BOD's ter sprake. De

voorstellen beperken zich tot aanpassingen van de bijzondere opsporing en het

toezicht binnen de bestaande structuur. Beantwoorden de voornemens daarmee nog

wel aan de afspraken uit het regeerakkoord? Daar stond immers centraal dat de over-

lapping juist was toegenomen, in het bijzonder op het terrein van de georganiseerde

misdaad? Fijnaut en Van de Bunt wijzen in deze bundel terecht op deze overlap en

pleiten voor een veel verdergaande samenwerking. Zij stellen dat de georganiseerde

zware misdaad domeinoverschrijdend is en door haar verschijningsvorm een beleids-

instrumenteel karakter mist. Daarom pleiten zij ervoor die vorm van criminaliteit in

één organisatorisch geheel onder te brengen.6 De brief van het kabinet gaat opval-

6 Daarbij laten zich naar mijn gevoel nog verschillende vormen denken. Dat organisatorische geheel

kan structureel zijn met een vaste bezetting; het kan ook worden bemenst op detacheringsbasis, waar-

door de relatie met de oorspronkelijke 'eigen' organisatie bewaard blijft. Soms ziet men dergelijke

verschijningsvormen bij bestaande organisaties trouwens al groeien.
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lend genoeg niet op deze problemen in, keurt de reguliere politie nauwelijks een

woord waardig en sluit in de redenering sterk aan bij het instrumentele karakter van

het 'gewone' werk van inspecties en opsporingsdiensten. Een feitelijke analyse van de

werkzaamheden die een meer inhoudelijke discussie mogelijk zou hebben kunnen

maken, ontbreekt eveneens. Met dit alles kan men eraan twijfelen of de opmerkingen

van de Parlementaire Enquêtecommissie inzake een duidelijkere verdeling van

bevoegdheden en verantwoordelijkheden thans afdoende is beantwoord.

Laat ik iets dieper ingaan op dit onderwerp. Politie, FIOD, ECD, AID, het zijn allemaal

organisaties die voor een (belangrijk) deel actief zijn op het gebied van de georgani-

seerde misdaad. Soms gaat het om vormen van georganiseerde misdaad die een

directe relatie hebben met beleidsinstrumentele kaders, soms ook om vormen van

georganiseerde misdaad die alle kaders overschrijden. Er zijn misdadigers die niet

alleen (georganiseerd) wetten overtreden, maar zelfs geen rekening houden met de

organisatorische kaders van de overheid. Al met al is er frequent sprake van overlap-

pingen. Dat blijkt alleen al uit de gezamenlijk projecten die worden gedraaid. Maar is

wat in de sfeer van de samenwerking totstandkomt, voldoende? Daaraan kan men

gerechtvaardigd twijfelen. Uiteraard zijn er genoeg voorbeelden van projecten die

uitstekend zijn verlopen. En zonder enige twijfel kan men zeggen dat de verschillen-

de partijen tot op zekere hoogte naar elkaar zijn toegegroeid. Dat geldt zeker de

samenwerking met landelijke politie-organisaties als het Landelijk Recherche Team.

Vaak hebben zij belang bij samenwerking. Bijvoorbeeld om daarmee over ruimere

bevoegdheden te beschikken (een argument dat bij de politie een nogal dominante

rol speelt) of omdat men zelf onvoldoende menskracht ter beschikking heeft. Maar

samenwerking gaat bepaald niet altijd van een leien dakje. Er zijn nogal wat voor-

beelden van gezamenlijk uitgevoerde projecten die meer weg hadden van een strijd-

toneel dan van samenwerkende organisaties. De resultaten waren dan ook navenant.

Vaak begint men wel enthousiast, maar, lang voordat het project is afgerond, wordt

er aan de projectbezetting getrokken, zijn de uitgeleende auto's plotseling weer

nodig, enzovoort. Men mag niet vergeten dat degenen die in projecten samenwer-

ken, niet alleen gezamenlijke belangen hebben. De prioriteiten zijn overal hoog! Zij

werken gewoonlijk ook vanuit geheel verschillende referentiekaders. Wat voor de

een gouden zaak is, is voor de ander een zaak waarmee geen droog brood te verdie-

nen is, zelfs als het gaat om georganiseerde misdaad. Als het al lukt om tot een goede

projectopzet te komen, kunnen de belangen van de partners te zeer uiteenlopen om

projecten gedurende langere tijd vol te houden en succesvol af te ronden. Ik doel

hier niet alleen op projecten die uitsluitend worden bemenst door de opsporings-

diensten zelf, vaak is er sprake van uiteenlopende bestuurlijke partners die deelne-

men. En het zou niet geheel conform de werkelijkheid zijn om dergelijke projecten te

kwalificeren met de Oudhollandse wijsheid die leert dat met de toename van het

aantal zielen ook de vreugde groeit.
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Naar mijn gevoel hebben we hier te maken met een apart'draaimoment' in de orga-

nisatie. Enerzijds werken de verschillende diensten vanuit verschillende referentie-

kaders: de FIOD heeft nu eenmaal een andere benadering dan de politie. Plat gezegd:

als er niks te verdienen valt voor de staat, dan is de prioriteit gering. Ook als zij zich

op dezelfde groepen richten, blijven ze vanuit andere visies werken en zullen de

prioriteiten er ook anders uit kunnen zien (op welke verdachten richt de meeste

aandacht zich, welke opsporingsmethoden worden gebruikt, welke doelen moeten

worden bereikt, enzovoort).7 Anderzijds zijn er vormen van criminaliteit waar allen

mee te maken kunnen krijgen en die niets meer te maken hebben met de instrumen-

tele benaderingen van departementen. Het is daarmee zeer de vraag of samenwer-

king binnen de bestaande structuur voldoende betekenis zal krijgen, en of er niet op

bepaalde, inhoudelijk te bepalen beleidsgebieden, sprake zou moeten zijn van een

veel verdergaande en meer structurele samenwerking. De SMVP adviseerde om die

reden in 1996 aan minister Dijkstal te komen tot een clustering van de BOD's aan de

hand van inhoudelijke, beleidsmatige criteria die samenhangen met de aard van het

werk. Waar ingrijpende structurele aanpassingen niet haalbaar of onverstandig zijn,

en projectmatige samenwerking onvoldoende basis biedt, zal toch moeten worden

gekeken naar tussenvormen. De vraag is of we anders niet tegen grenzen aanlopen.

Samenwerking en afstemming kan mateloos veel energie vergen. Het leidt nogal eens

tot irritaties en verder vaak tot niets. De praktijk leert daarom snel dat velen ervoor

kiezen, maar niet te veel tijd te besteden aan afstemming en te kijken waar het schip

strandt.

Aansturing door het Openbaar Ministerie

Over een meer eenduidige aansturing door het OM is de achterliggende jaren reeds

veel gezegd. Het OM deed dan wel manmoedige pogingen om haar invloed te vergro-

ten, maar niet altijd en overal met evenveel succes. De zeggenschap van het OM

wordt weliswaar niet in twijfel getrokken, maar door de meeste diensten wel in grote

lijnen genegeerd. Er worden uiteraard afspraken gemaakt ('handhavingsarrangemen-

ten'), maar die betreffen niet veel meer dan een vorm van kwantitatieve regulering,

die een grote vrijheid aan de BOD's laat om de inhoud van het werk vooral zelf te

bepalen. Het zou (nog) te ver gaan om te spreken van inhoudelijke sturing, laat staan

van een groei naar een integrale beleidsaanpak. Wel kan het nodige worden verwacht

van het nieuwe driehoeksoverleg en de aanstelling van recherche-officieren en CID-

officieren, zoals voorgesteld door de Commissie WEBOON. Ook is duidelijk dat er nog

veel energie moet worden gespendeerd aan het realiseren daarvan. Het belang ervan

7 Neem als voorbeeld de toenemende verkoop via het Internet. Die betekent dat de minister van Finan-

ciën veel geld misloopt. Dat kan voor die minister een stimulans betekenen om zijn toezichthouders en

opsporingsinstanties vooral daarin te laten investeren. Dat levert immers het meeste geld op, terwijl de

politie vanuit haar prioriteiten de aandacht anders zal definiëren (geweld dat samenhangt met georga-

niseerde criminaliteit, drugs).



De organisatie van de bijzondere opsporingsfunctie 61

staat buiten kijf. Niet alleen vanuit de toezichtfunctie op de rechtmatigheid van

opsporingsmethoden. Naar mijn gevoel ook uit een oogpunt van rechtsgelijkheid.

Denk aan de moeilijk te hanteren verschillen in taakuitvoering, zoals die bijvoor-

beeld vroeger bestonden tussen diensten met globaal gelijke taken. Daarbij moet

wel worden bedacht dat wie het gelijke-monniken-gelijke-kappen-beginsel al te ver

wil doorvoeren, zich heel wat ellende op de hals haalt, maar enige toetsing lijkt geen

overbodige luxe.

Van groot belang is hoe het OM denkt inhoud te geven aan haar sturende rol. De

huidige ontwikkelingen worden soms gezien als een mogelijkheid om beleidsruimte

voor het OM te creëren en de concurrentie te vergroten, bijvoorbeeld door met op-

drachten te switchen tussen diensten. Als de politie een bepaalde zaak onvoldoende

prioriteit geeft, kan het OM bijvoorbeeld besluiten om FIOD of ECD te belasten met

het onderzoek. Op deze wijze kan het OM de BOD's gebruiken om de concurrentie

met de politie te vergroten. Dat zou, zo wordt gesteld, de effectiviteit doen groeien.

Los van het feit dat men gerechtvaardigd kan betwijfelen of de effectiviteit inderdaad

zal toenemen, dreigen met dergelijke standpunten nieuwe gevaren. Het is immers,

ook los van dit soort van sturingsaspiraties van het OM, de vraag of het gevaar van

concurrentie sowieso al niet groter gaat worden. Wij zijn immers in het recente

verleden meermalen geconfronteerd met een gebrekkige uitwisseling van informatie

in de sfeer van de georganiseerd misdaad, die voor een deel te maken heeft met het

niet uit handen willen geven van mooie zaken. In dat verband zou het te verkiezen

zijn als het OM eerder een rol op zich neemt die de integratie bevordert, dan een rol

die de concurrentie stimuleert. Maar voor alles is het van belang dat de inhoudelijke

sturing zich verder gaat ontwikkelen. De uitbouw van driehoeksoverleg kan in dat

opzicht een belangrijke stap in de goede richting zijn. Maar wellicht nog belangrijker

is dat het zwaartepunt van de beleidsontwikkeling daar komt te liggen waar ook de

zaken worden gedraaid. Afspraken tussen het College van procureurs-generaal, het

landelijk parket en de (al dan niet gefunctionaliseerde) arrondissementsparketten

zullen de basis hiervoor moeten vormen.

De splitsing tussen opsporing en toezicht

Kern van de brief van het kabinet is de splitsing tussen de BOD's en de inspecties die

bestuursrechtelijk zullen optreden met een strafrechtelijk staartje. Gesteld wordt dat

de bestuurlijke en strafrechtelijke methoden goed op elkaar kunnen aansluiten. Dat

mag zo zijn, ze kunnen ook flink botsen. Wat zullen trouwens de gevolgen zijn van

de splitsing tussen BOD's en inspecties? De hoop van de beleidsmakers is uiteraard

dat er een duidelijk verschil zal gaan ontstaan tussen de inspecties en de diensten.

Maar is dat ook te verwachten? Of zullen de taken van inspecties gaan verschuiven?

Enerzijds kan het wellicht voor inspecties in de toekomst interessant zijn om een

strafrechtelijke aanpak meer dan thans te gaan gebruiken (ambtelijke organisaties

hebben nogal eens de neiging zich te bewegen in de richting die 'Den Haag' juist niet
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wenst). Anderzijds is het de vraag of de inspecties behoefte hebben aan strafrecht,

gelet op de groeiende mogelijkheden die het bestuursrecht biedt, en de altijd moei-

lijk aan te geven overgang tussen toezichtfase en de opsporingsfase. De keuze tussen

strafrecht en bestuursrecht wordt steeds meer een vrij willekeurige. Een gevolg van

een eventuele keuze voor bestuursrecht is overigens dat een belangrijk deel van de

handhaving plaats gaat vinden zonder de sturing van het OM. De impact van de

sterke ontwikkeling op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke hand-

having zal, naar ik verwacht, niet zonder gevolgen blijven.

Politieke/bestuurlijke aansturing

In de discussies over de BOD's heeft de politieke en bestuurlijke aansturing altijd een

centrale plaats ingenomen. De bevoegdheden van de betrokken vakminister stonden

centraal. Dat is ook het uitgangspunt van het kabinet en dat lijkt mij een verstandig

uitgangspunt. Omdat de betrokken minister de primair verantwoordelijke is voor

de handhaving van de wetten die onder zijn verantwoordelijkheid totstandkomen,

inclusief het strafrechtelijke sluitstuk, werd vrijwel elke discussie die tendeerde in de

richting van een onderbrenging van deze handhaving onder de reguliere strafrechte-

lijke organen, in de kiem gesmoord. Zelfs de enorme verschillen tussen de organisatie

en het functioneren van de BOD's, die op zichzelf toch aanleiding zouden hebben

kunnen zijn om eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden van heroriëntatie op de

organisatie, werden nimmer met enig succes gevoerd. De minister van Justitie werd

niet beschouwd als een belangrijke kandidaat voor het overnemen van de bevoegd-

heden. De vraag of er een coordinerende minister moet komen (geadviseerd door

zowel de SMVP in het preadvies uit 1996 als de ROB in haar rapport van 1999) is met

dit alles nog niet beantwoord. Wellicht is men ervan uitgegaan dat de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze taak vervult als coordinerend

bewindspersoon voor de integrale veiligheidszorg. Nu kan men weliswaar constateren

dat dit in de praktijk nog niet heeft geleid tot een dominante rol van deze bewinds-

persoon, men kan immers moeilijk beweren dat er op dit terrein talrijke initiatieven

van een integrale (of zelfs maar een gecoordineerde) aanpak naar buiten komen,

maar het is zelfs de vraag of de minister van BZK van plan is zijn coordinerende

vleugels uit te slaan. In ieder geval heeft deze minister geen dominante rol gespeeld

in de heroriëntatie van de bijzondere opsporingsfunctie. Dat heeft aanzienlijke con-

sequenties. Immers, daardoor blijft de handhaving sterk gefragmenteerd, waardoor

ook de democratische controle vanuit de Tweede Kamer geen integraal karaker heeft.

Democratische controle

De democratische controle op het functioneren van de BOD's heeft bepaald niet de

meeste aandacht gekregen. Er is veel geklaagd over de geringe transparantie van de

BOD's. Niet ten onrechte. Uiteraard is er door de verschillende bewindslieden verant-

woording afgelegd over hun beleid aan de Tweede Kamer. Maar veelal bleef die nogal
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obscuur waar het om de handhaving ging. De handhaving was ook daar niet meer

dan een sluitstuk. Het was een van de redenen om aan de ROB te vragen de minister

van justitie te adviseren de politieke controleerbaarheid te vergroten. De ROB over-

woog in haar rapport dat het opvallend was dat deze controle wel het logische

sluitstuk was van departementaal beleid, maar dat een meer integrale toetsing op

deze manier achterwege bleef. Een vergelijking tussen verschillende handhavings-

strategieën, (of die nu van verschillende BOD's zijn of van BOD's en politie) en de

afstemming daartussen was op die manier niet mogelijk. Het feit dat veel van de

problemen waarover de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden

zich heeft gebogen, juist met afstemmingsproblemen hebben te maken lijkt in dit

verband een belangrijk gegeven. Alleen al de plicht om daarover integraal te rap-

porteren zou wellicht een grotere aandacht voor dit vraagstuk hebben opgeleverd.

Nu is het zo dat pas op het niveau van de Tweede Kamer voor het eerst de lijnen

bijeenkomen. In die zin is de aanbeveling om periodiek integraal aan de Tweede

Kamer te rapporteren een belangrijk winstpunt.

De relatie met de politie

Binnen de kringen van lagere bestuurlijke overheden en de politie is niet iedereen

ervan overtuigd dat de door het kabinet gekozen oplossing verstandig is. Er valt nog

steeds te horen dat uiteindelijk de BOD's zouden moeten worden ondergebracht bij

de politie. Wanneer de politie die discussie met (voor haar) enig succes zou willen

voeren, zal toch aan ten minste enige aspecten meer aandacht moeten worden

besteed dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Men kan zich bijvoorbeeld

moeilijk aan de indruk onttrekken dat de toezichthoudende functie van de korps-

chef de achterliggende jaren niet die aandacht heeft gekregen die zij had verdiend.

De politie heeft op dit gebied veel laten liggen: het toezicht, de uitbouw van de zo

geprezen regierol, maar ook de (coordinatie van) de taakuitvoering. Wanneer men

bijvoorbeeld ziet hoeveel tijd, geld en energie het heeft gekost om de milieutaak een

klein beetje op poten te krijgen, dan geeft dat weinig hoop voor de toekomst. Gesteld

wordt wel dat de politie de groei van de BOD's met lede ogen zou gadeslaan. Mocht

dat het geval zijn, dan heeft dat in ieder geval tot weinig strategisch beheersings-

gedrag geleid. Opvallend is dat de afstemming met de politie in de brief van het

kabinet geen aandacht krijgt. Dat kon wel eens de voorbode zijn van een fors aantal

nieuwe problemen. Hoe dan ook, de relatie met de politie had een veel centralere

plaats moeten innemen, al was het maar om recht te doen aan de bevindingen van

de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden.

Wat gaat het worden?

Hiervoor is een aantal verwonderpunten geschetst. Hoe het in de praktijk gaat

functioneren, blijft een grote vraag. De bestuurlijke inertie die Fijnaut en Van de

Bunt constateren, was er niet zonder reden: specifieke deelbelangen hebben veel
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ontwikkelingen tegengehouden. De vraag voor de komende tijd is op welke terreinen

eventuele belangentegenstellingen zich zullen gaan manifesteren. Er is sprake van

verschillende soorten van concurrentie: de politiek/bestuurlijke en de operationele.

Met beide zullen we, verwacht ik, nog heel wat te stellen krijgen. Het gaat thans nog

erg vaak uitsluitend om afstemming van activiteiten van verschillende organisaties,

en nog onvoldoende om de ontwikkeling van (gezamenlijke) visies. Er is met de

huidige kabinetsplannen een raamwerk geboden, een kader, maar ook niet veel

meer dan dat. De strategische visie is nog onvoldoende uitgebouwd om een redelijke

inschatting te kunnen maken van de kant die het uit zal gaan. De vrijheid voor eigen

(en dus divergerende) ontwikkelingen is nog immer zeer fors.

Overigens, men moet zich wel realiseren dat, hoe men het ook organiseert, er altijd

en overal knelpunten zullen blijven. Het is maar zeer de vraag of je met alle proble-

men en probleempjes zo nodig wat moet. Vaak is het wijzer om bepaalde coSrdina-

tieproblemen maar te laten voor wat ze zijn, want wie probeert ze op te lossen, krijgt

meer ellende dan wie ze laat bestaan.

4 De bijzondere handhaving in perspectief

Tot zover het beleidsstandpunt zoals dat is verwoord in de brief die de minister

van Justitie namens het kabinet aan de Kamer schreef. Er is alle aanleiding om ook

in breder perspectief het een en ander te zeggen over de bijzondere opsporings-

functie.

Wanneer men beziet wat er in de sfeer van de handhaving (of het nu gaat om toezicht

dan wel opsporing) de laatste jaren aan de gang is, dan moet worden geconstateerd

dat de huidige voorstellen weliswaar een belangrijke stap voorwaarts zijn, maar dat

er over een breed front sprake is van ontwikkelingen waarmee tot op dit moment nog

nauwelijks rekening wordt gehouden. Er is sprake van vaak ingrijpende veranderin-

gen op het terrein van de rechtsordehandhaving en het is niet aannemelijk dat die

aan de bijzondere opsporingsfunctie voorbij zullen gaan. Ik zal een paar voorbeelden

noemen.

Een van die ontwikkelingen is het integrale veiligheidsbeleid. Waar dat begrip lange

tijd niet veel meer omvatte dan afstemming, krijgt het de laatste jaren een meer

omvattende betekenis. Probleemgericht werken, praktische samenwerking met

andere relevante partijen, omgevingsgericht werken en het gezamenlijk doorlopen

van beleidscycli zijn voorbeelden van ontwikkelingen die het steeds minder mogelijk

(moeten) maken dat de handhavingdiensten in eenzame afzondering blijven functio-

neren. Een andere ontwikkeling staat daar echter haaks op. De toenemende omvang

van de wetgeving, de groeiende complexiteit ervan, de steeds frequentere wijzigin-

gen van wetten, de Europese invloed, de grote politieke druk op resultaten (en dat

betreft ook handhavingsresultaten) en de atmosfeer waarin een groot deel van de
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handhaving onontkoombaar plaatsvindt (denk bijvoorbeeld aan de voortdurende

spanning tussen enerzijds economische belangen en anderzijds milieubelangen

die compromissen en gedogen vereisen) zullen tot gevolg hebben dat diensten zich

juist op hun eigen kerntaak willen concentreren. Het mogelijke gevolg is isolement.

Dergelijke dilemmatische vraagstukken zullen in de toekomst sterker gaan spelen

doordat de druk op (de effectiviteit van) de handhaving groter wordt.

Ook zal de bijzondere opsporingsfunctie worden geconfronteerd met het feit dat

zich steeds meer spelers op het veld begeven. Spelers die niet gehinderd worden

door bureaucratische of politiek/bestuurlijke grenzen, zoals private opsporings-

organisaties, of die binnen een geheel andere wettelijke context werken, zoals de

toezichthouders (STE, CTSV, en dergelijke). Dit leidt tot een groeiende complexiteit.

Dat de strafrechtelijke handhaving nu beter wordt geregeld, is belangrijk, maar

wordt in de toekomst helaas steeds minder belangrijk. We komen immers in een

periode waarin niet alleen de bestuurlijke handhaving steeds belangrijker gaat

worden, maar er ook meer en meer invloed zal groeien vanuit die andere sectoren.

We krijgen de discussie die we de afgelopen jaren hebben gehad over de politie en

de BOD's over enige tijd opnieuw op het terrein van de toezichthouders en de

private handhavingsfunctie. Wat in de toekomst ongetwijfeld een steeds moeilijker

te beheersen probleem zal zijn, is de wirwar van activiteiten van handhavers die

aan zeer uiteenlopende wettelijke kaders gebonden zijn, die elkaar op verschillende

manieren nodig hebben (denk alleen al aan de informatie-uitwisseling). In die zin is

het huidige kabinetsstandpunt een wel erg mager schepje uit de ketel.

5 En dan de burger

Wat opvalt, is dat het rapport, en datzelfde geldt de brief van de minister aan de

Kamer, een buitengewoon hoog systeemgehalte kent. Het rapport is een stuk voor

en door diensten en departementen. Het verwijst nog wel eens naar de belangen

van justitiabelen, maar steeds bezien vanuit de organisaties zelf. Zo concludeert het

rapport dat de afzonderlijke diensten zich weliswaar soms op dezelfde doelgroep

(justitiabelen) richten, maar dat'uit analyse [is] gebleken dat de ogenschijnlijke

overlap slechts theoretisch is.' (p. 74) Even verder op dezelfde pagina, waar het gaat

om samenwerking, wordt gesteld dat samenwerking een gevolg is van de doelgroep-

benadering: 'Opdat enerzijds een doelgroep (justitiabelen) zo min mogelijk wordt

belast door verscheidene diensten (...)' Opvallend is dat de 'justitiabelen' in de tekst

steeds tussen haakjes worden geplaatst. Het is niet te hopen dat dit als indicatie

moet worden gezien voor de mate waarin justitiabelen serieus worden genomen,

maar ik vrees het ergste. De burger is de grote afwezige waar het gaat om inhoude-

lijke afwegingen. Nog afgezien van het feit dat de gronden waarop deze stellingen

in het rapport over wat burgers vinden, wel erg onderbelicht blijven, is de centrale

,,
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vraag natuurlijk: zouden die burgers dat ook inderdaad vinden? Opvallend is dat

allerlei problemen die zich bij de handhaving van de bijzondere wetgeving voordoen

en die van direct belang zijn voor justitiabelen, enige substantiële aandacht in het

rapport ontberen. Ik denk hierbij aan mogelijke verschillen bij het optreden: krijgen

alle doelgroepen een gelijke behandeling? Waarop zijn mogelijke verschillen geba-

seerd? Is er sprake van een verstrengeling van belangen? Hoe wordt er in de praktijk

omgegaan met de botsing van economische belangen en milieu-eisen? Komt het

voor dat bevoegdheden uit de verschillende handhavingsystemen (bestuursrechtelijk

en strafrechtelijk) door elkaar worden gebruikt? In hoeverre is er sprake van niet

toelaatbare praktijken, zoals de niet-gelegitimeerde uitwisseling van informatie

tussen de diensten of de hantering van niet-toegestane opsporingsmethoden? Ook

de (integriteits)problemen die onontkoombaar ontstaan wanneer uiteenlopende

departementale belangen botsen, komen niet aan de orde. Kortom, er zijn nogal

wat voorbeelden te noemen waar de betekenis van de handhaving voor de burger

meer aandacht verdient dan het in dit rapport heeft gekregen. Het rapport gaat uit

van een wel erg eenvoudige recht-toe-recht-aan-benadering van handhaving als

'sluitstuk van beleid'. De maatschappelijke rol van de handhaving is aanzienlijk

complexer en de vraag is of daaraan niet meer aandacht had behoren te worden

besteed. Minstens zo fundamenteel is de vraag naar de effectiviteit. In het rapport

wordt vooral het bijzondere karakter van het werk genoemd. Weer een intern orga-

nisatorisch argument. Natuurlijk heeft dat een zekere gelding, maar op heel veel

punten dient men zich toch te realiseren dat handhaving vooral effectief is wanneer

vanuit de burger de samenhang blijkt, en niet slechts wanneer dat vanuit de diensten

het geval is.

Het is niet ongebruikelijk om de burger op zo'n manier te benaderen, maar ik

zou toch verkiezen dat de burger in dergelijke stukken een centralere plaats gaat

innemen. Het gaat om het probleem van normhandhaving. De centrale vraag

daarbij is hoe je de mens krijgt tot normconform gedrag. En waarom mensen zich

al dan niet aan dit soort beleidsinstrumentele wetgeving iets gelegen laten liggen.

Dat vereist aandacht voor coóptatiestrategieën, preventiestrategieën, onderzoek

naar effectiviteit van de handhaving en noem maar op. We mogen niet vergeten dat

handhaving de laatste jaren een grotere rol in onze samenleving is gaan spelen, maar

dat de manier waarop dit gebeurt, niet altijd evenveel enthousiasme oproept bij

burgers. Niet omdat zij het nut van de regels niet zien, maar omdat zij (bijvoorbeeld)

de toepassing niet eerlijk vinden. Dat kan betekenen dat de neiging om regels vrij-

willig te volgen, afneemt, hetgeen de handhavers voor steeds nieuwe problemen zal

stellen. Burgers hebben haarscherp in de gaten wanneer er wordt gehandhaafd op

basis van oneigenlijke argumenten.
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Wanneer ik het geheel overzie, dan vind ik de voorstellen een aanzienlijke verbete-

ring ten opzichte van de huidige situatie. Dat geldt voor zowel de vermindering van

het aantal BOD's, de splitsing tussen inspectie en opsporing, de verbeteringen in de

aansturing, de democratische controle als in de randvoorwaardelijke aspecten

(informatie-uitwisseling, samenwerken bij ondersteuning). Uiteraard vallen er ook

kanttekeningen te plaatsen.

In de eerste plaats beantwoorden de huidige beleidsvoornemens naar mijn gevoel

niet aan de oorspronkelijke probleemstelling. Het regeerakkoord stelt geheel andere

zaken centraal dan het kabinet in de brief aan de Kamer. Waar dit akkoord de inte-

gratie van onderdelen van de BOD's in de reguliere politie en de fusie van BOD's tot

onderwerp van discussie maakt, ziet men dat in de voorstellen niet terug. In de brief

van het kabinet komt de reguliere politie zelfs nauwelijks ter sprake. Daar kan men

van alles van vinden, maar een echt gedegen analyse ligt er niet aan ten grondslag en

verantwoording wordt er niet over afgelegd.

In de tweede plaats zijn de beleidsvoornemens gegrondvest op de resultaten van een

(voor een belangrijk deel intern) onderzoek naar het huidige functioneren. Ik meen

dat dit een onverstandige benadering is. Onderzoek gaat altijd over de status quo,

en dat levert gewoonlijk weinig stimulans op om eens op een wat meer visionaire

manier naar de ontwikkelingen te kijken en de toekomstige benaderingen wat meer

gedurfd op te zetten. De uitkomst is min of meer voorspelbaar: er worden wat con-

crete knelpunten beschreven die moeten worden aangepakt, er wordt geroepen dat

de eigen deskundigheid belangrijk is en daar blijft het bij. Bestaande structuren en

posities komen bij een dergelijke aanpak zelden of nooit ter discussie. Opvallend is

in dit verband de marginale rol die de burger speelt.

In de derde plaats zijn de beleidsvoornemens gebaseerd op wel erg sterk interne orga-

nisatiekundige analyses en niet (althans voor een buitenstaander niet merkbaar) op

analyses van het feitelijke werk. Vooral waar de afgelopen tien jaar de discussies rond

de (bijzondere) opsporing toch vooral te maken hadden met de meest uiteenlopende

samenwerkingproblemen, en Fijnaut en Van de Bunt er terecht op wijzen dat dit punt

een grotere mate van samenwerking vereist dan waarin thans is voorzien, is het

spijtig dat niet meer feitelijke analyses ten grondslag liggen aan de besluitvorming.

Eveneens worden meer externe, maatschappelijke beschouwingen en een bredere

bestuurlijke benadering van de (ontwikkelingen van de) handhavingsproblematiek

node gemist. Dat heeft weliswaar als voordeel dat er in ieder geval knopen worden

doorgehakt, maar het zal, vrees ik, de discussie nauwelijks verstommen. Wellicht is

het thans nog te vroeg voor een meer fundamentele herijking van het totale hand-

havingsbeleid. Maar ooit zal het ervan moeten komen.



Summary

The future of the special law enforce-

ment agencies

Criminal investigations in Dutch law enforcement reveal a diverse picture. In addi-

tion to regular police authorities, Dutch law enforcement consists of numerous

special agencies. A particularly large number of these specialize in matters relating

to planning legislation. For our purposes here, we have defined special law enforce-

ment agencies as'agencies that enforce the law and operate under the auspices of

a general administrative body, which agencies are responsible at least in part - if

not entirely - to fulfil investigative tasks in the framework of the general system

of criminal proceedings'.1 According to this definition, the Netherlands counts

over twenty nationally operating special law enforcement agencies. Many of these

agencies fulfil supervisory and monitoring tasks over and above their investigative

activities.

The development of this patchwork quilt of special law enforcement agencies

has often been explained as a product of the different specific tasks that these

agencies fulfil in specific areas - areas governed by specific planning legislation.

What is more, these agencies fall under different special ministerial departments,

which in turn, gives rise to considerable variation in basic policy guidelines and

priorities regarding monitoring and investigative tasks. There is a drawback to this

development, namely that law enforcement is not always organized with optimal

efficiency - especially where cooperation with other agencies or regular police

authorities is concerned.

The 1998 Governmental Agreement states that'the integration of sections of special

law enforcement agencies within the organizational framework of the police at

national level is desirable in the intererts of reinforcing cohesion in law enforcement

and democratic monitoring. In addition, provisions will be made for merging law

enforcement agencies.'

In late 1998, the Governmental Agreement and Special Law Enforcement Agencies

Project was set up to lay the groundwork for the government's decision-making

process. The project group focused on three primary activities.

1 A comprehensive survey of special law enforcement agencies, which was

conducted by five inter-ministerial working groups.

1 This definition was used in the framework of the 1998 Governmental Agreement and Special Law

Enforcement Agencies Project.
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2 Consulting the Public Administrative Council for advice on democratic monito-

ring of the special law enforcement agencies.

3 Consulting the Research and Documentation Centre (WODC) for advice relating

to the tasks, operation, mutual cooperation and governing of special law enfor-

cement agencies.

Acting on behalf of the WODC, Professors C.J.C.F. Fijnaut and H.G. van de Bunt drew

up a memorandum containing the recommendations requested. The project group's

report Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing (clarity and

cohesion in special law enforcement), which includes the WODC's recommendations,

was submitted to the government in November 1999.

In taking its position, the government proposed that a distinction must be made

between the special law enforcement agencies responsible primarily for (admin-

istrative) inspection and the agencies entrusted with criminal law enforcement

tasks. If introduced, this distinction would leave only four special law enforcement

agencies active in matters relating to finance and economy, agriculture, the environ-

ment and social security. These agencies fall under the following four ministries:

- Finance

- Agriculture, Nature Management and Fisheries

- Public Housing, Spatial Planning and the Environment

- Social Affairs and employment

On 2 March 2000, the WODC organized a meeting of experts. The participants

- academics as well as officials in the field - met to discuss the future of special

law enforcement agencies. The meeting was opened by the authors of the WODC's

memorandum. The platform was then turned over to Professor Y. Buruma, who

teaches criminal law and the law of criminal procedure at the Katholieke Univer-

siteit Nijmegen and Professor C. van der Vijver, who teaches public administration

at the Universiteit Twente, to present their views on the problems.

On conclusion of the introductions, the participants took over the Hoor. Naturally,

the government's position featured among the issues covered in the ensuing plenary

discussion, which was chaired by J.M. Nelen, researcher supervisor at the WODC.

The WODC's recommendations and the introductory talks held by other academics

have been incorporated into this report. We have not included a separate account of

the plenary discussion as the main contents of that discussion were already included

in the contributions by Professors Van der Vijver and Buruma. Incidentally, the Jatter

two contributions also comment on the government's position, unlike the opening
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article by Professors Fijnaut and Van de Bunt, which formed part of the foundations

for the project group's report, and consequently, the government's position.

Fijnaut and Van de Bunt begin by placing the issue of special law enforcement

agencies in an historical context. They believe that a look at the historical back-

ground is useful in gaining a solid understanding of the position and tasks of

special law enforcement agencies within the system of government. They continue

with a discussion of developments in crime that have put the current approach to

criminal law enforcement to the test. They allo focus in on recent organizational

developments in special law enforcement agencies, the police and the Public

Prosecutions Department. The authors point to an'osmosis effect'. While special law

enforcement agencies have come into increasing contact with'ordinary crime' as a

result of their special tasks, regular police authorities now encounter problems in

areas, which were once the exclusive domain of special agencies (e.g. environmental

matters). As a result, these agencies and regular police authorities have grown closer

in their efforts to combat serious forms of crime.

Fijnaut and Van de Bunt then go on to follow up on this finding as well as on the

merger between the Financial Information and Investigation Service (FIOD) and the

Economic Surveillance Department (ECD). Step by step, they explore the options for

and obstacles to more extensive mergers, the integration of sections of special

agencies into the planned Criminal Investigations Division of the National Police

Services Agency (KLPD) and the establishment of an'association' of special law

enforcement agencies. The authors consider the Jatter option to be the most realistic

at this juncture. They propose that special law enforcement agencies and the KLPD

set aside part of their staff capacity as a common'reserve of strategic manpower'.

They also advocate incorporating - insofar as possible - the investigative support

resources for special law enforcement agencies into the KLPD.

Although Buruma favours the idea of a pool of special investigative resources to fight

serious crime, he stresses that the tasks of most special law enforcement agencies

extend far beyond organized crime and organizational crime. He questions the

necessity of drastic restructuring. Moreover, he fears that the stricter distinction

between monitoring and law enforcement will intensify judicial repression in

planning legislation. Buruma sets store by law enforcement agencies who under-

stand the administrative and the judicial system and considers the disseverment of

the fundamental tie between monitoring and law enforcement a step backwards.

Van der Vijver finds the clear direction of policy in the government's position a major

advantage. All the same, he makes various side comments about the proposals. The

policy goals are, in his opinion, based on internal organizational analyses and not on
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analyses of the actual activities of the different special law enforcement agencies

and the context in which they function. As regarding that context, he points out

such factors as the ever-growing body of planning legislation, its increasing com-

plexity, the European influence, tremendous political pressure to perform

(in law enforcement) and the fine balance between serving economic interests

and those of criminal investigations in law enforcement. Special law enforcement

agencies now also face various new players in the field, such as private investigative

organizations and supervisory bodies.

Buruma and Van der Vijver both feel the government's failure to take account of

the public in its fundamental considerations to be a significant shortcoming in its

position. The project group's report is described as a document written by and for

the agencies - a report in which law enforcement's social function does not receive

the attention it merits. The authors also note a discrepancy between the focal

aspects of the Governmental Agreement and the proposals submitted in late 1999.

The relationship between special law enforcement agencies and regular police

authorities, a focal point in the Governmental Agreement, falls almost entirely by

the wayside in the memorandum on the government's position. This point was also

emphasized in the course of the plenary discussion at the meeting of experts on

2 March 2000. Incidentally, during that discussion, various participants felt that the

lack of an official response from police authorities to the government's position was

significant.

The general conclusion in the three contributions in this report was that the govern-

ment's plans to establish clarity in law enforcement are a step in the right direction.

This also tended to be the consensus during the discussion at the meeting of experts.

Nonetheless, various significant aspects received inadequate attention and many

feel that the plans regarding the light against organized crime and serious forms of

organizational crime are not extensive enough. Special law enforcement agencies

and regular police authorities have grown so close in their efforts to fight these areas

of crime that formal provisions for cooperation should be incorporated in the

framework for law enforcement. In emphasizing coordination between

special law enforcement agencies and regular police authorities, the government

is striving to maintain the three pillars of law enforcement: the police, the Royal

Military Constabulary and special law enforcement agencies. Various experts, in

contrast, advocate further integration of authorities and/or the establishment of an

association to tackle serious forms of crime. The debate on this issue is nowhere near

resolution.



Literatuuroverzicht

Deze lijst is samengesteld ten behoeve van een literatuuronderzoek inzake een aan-

tal bijzondere opsporingsdiensten (BOD's). Het gaat hierbij vooral om de organisatie,

de bevoegdheden ten aanzien van controle/opsporing en de samenwerking met het

Openbaar Ministerie (OM), de reguliere politiediensten en andere BOD's. Het betreft

hoofdzakelijk publicaties in de periode 1992-1999. Tevens zijn voor dit onderwerp

relevante oudere publicaties opgenomen. Bij elke titelbeschrijving zijn tussen

haakjes een of meer afkorting(en) opgenomen van de betreffende BOD's. Algemene

publicaties betreffende BOD's zijn met de afkorting ALG aangegeven.

Bronnen

Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van:

- het WODC-documentatiebestand;

- het bestand van de Centrale Bibliotheek van het ministerie van justitie;

de cd-rom Informatierijk (documentatiebestanden van alle ministeries);

- de cd-rom TIP (documentatiebestand CRI);

- Opmaat (kamerstukkenbestand Sdu op Internet)

- de bibliotheek van de Nederlandse Politie Academie;

- rijksbegrotingen 1998 en 1999 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ), Financiën (FIN), justitie

(JUS), Landbouw, Natuur beheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (SZW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en

Verkeer en Waterstaat (V&W);

- de sites van de hiervoorgenoemde ministeries op Internet.

Daarnaast zijn van de betrokken BOD's de laatste drie jaarverslagen en eventuele

jaarplannen vanaf 1996 opgevraagd.



Afkortingen

ALG - algemene informatie over BOD's

Al - Arbeidsinspectie (SZW)

AID - Algemene Inspectiedienst (L&V)

BOD - bijzondere opsporingsdienst

DRZ - dienst Recherchezaken (VROM)

DVO - dienst Vervoer & Ondersteuning (JUS)

ECD - Economische Controledienst (EZ)

FIOD - Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fin)

IGB - Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (VWS)

IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS)

MBT - Milieubijstandsteam (VROM)

RDR - Rijksdienst voor Radiocommunicatie (V&w)

RVI - Rijksverkeersinspectie (V&W)

RWS - Rijkswaterstaat (V&W)

SDOM - Staatstoezicht op de Mijnen (EZ)

SI - Scheepvaartinspectie (V&W)

SVB - Sociale Verzekeringsbank (SZW)

UVI's - uitvoeringsinstellingen: Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO (SZW)
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(FIOD)

- Kamerstukken II, 1993, 17 050, nr. 181
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(AI; AID; ECD; FIOD; SVB; UVI's)

Moerland, H., F. Boerman

De opsporing van synthetische drugs

Deventer, Gouda Quint, 1998

(ALG)

Monitorgroep samenwerking tussen
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Nelen, J.M., V. Sabee
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Rijksverkeersinspectie

Samen werken aan gezond transport; de
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H.F.M. Bouwmeister

Buitengewoon opsporingsambtenaar in

wording; een omvangrijke operatie

Algemeen politieblad, jrg. 143, nr. 23,
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Rijswijk, Staatstoezicht op de Mijnen,

1995, 1996 en 1997

(SODM)

98

Stet, C.G.A.

Zakelijke handhaving; opsporing bij een

bedrijfsvereniging. In: J.P. Balkenra,
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(ECD; SODM)

Vaststelling van de begroting van de
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(U V I's)

Vaststelling van de begroting van de
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uitgaven en ontvangsten van het
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(IGB; IGZ))



Literatuuroverzicht

Verheul, J.M.
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(BUMA/STEMRA; ECD; FIOD)

Werkgroep Financiële Misdaad-
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Brief van de minister van Justitie, kamerstuk 26 955, nr. 1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 1999

1. Inleiding

De rechtsstaat vereist niet alleen dat de overheid zich beperkingen oplegt waar de indivi-

duele vrijheid van de burger in het geding is, maar omvat ook de zorg dat het recht feitelijk

tot gelding komt. Zo bezien vloeit een adequate rechtshandhaving en dus ook, waar deze

onmisbaar is, een adequate strafrechtelijke rechtshandhaving uit de rechtsstaatgedachte

voort.

Daarmee is het kader geschetst waarin het kabinet uitvoering geeft aan de passage uit het

Regeerakkoord: «Uit een oogpunt van versterking in de samenhang van de rechtshandhaving

en van de versterkte democratische controle is integratie van onderdelen van de bijzondere

opsporingsdiensten in de politieorganisatie op landelijk niveau wenselijk. Tevens zullen de

mogelijkheden voor fusie van opsporingsdiensten worden bezien. Binnen een jaar zal het

kabinet hierover voorstellen doen.»

De positie van de bijzondere opsporingsdiensten is niet alleen in het verleden maar ook

recentelijk punt van overleg geweest tussen uw Kamer en het kabinet. Zo heeft ter voorbe-

reiding op het besluit van het kabinet van 6 juli 1999 (Staatsblad 1999, nr. 339) tot herin-

deling van de ministeriële taak met betrekking tot de Economische Controledienst op 23

juni 1999 overleg met uw Kamer plaatsgevonden.

Voorts werd bij brief van 26 januari 1999 (Kamer II, 1998-1999, 26 200 VI, nr. 41) uw Kamer

uiteen gezet op welke wijze uitvoering zou worden gegeven aan bovenstaande passage uit

het Regeerakkoord. Tevens is uw Kamer bij die brief het standpunt van het kabinet inzake

de bijzondere opsporingsdiensten toegezegd. Het onderstaande strekt ter inlossing

daarvan.

2. Gevolgde werkwijze

De uitvoering van de passage uit het Regeerakkoord is in projectvorm aangevat. In het

kader daarvan hebben vijf ambtelijke interdepartementale werkgroepen, waarin vertegen-

woordigers van het openbaar ministerie en de Nederlandse politie participeerden, aan de



Bijlage 1 104

hand van zes onderzoeksvragen een inventarisatie gemaakt van de taken, werkterreinen,

werkwijzes en organisatie van de 21 bijzondere opsporingsdiensten zoals opgenomen in

het plan van aanpak. Daarnaast is door de vijf interdepartementale werkgroepen bijzonde-

re aandacht geschonken aan de departementale (aan)sturing van de betrokken diensten,

de samenwerking tussen de betrokken diensten onderling en die met de reguliere politie,

terwijl ten slotte de gezagsmatige (aan)sturing door het openbaar ministerie in de

beschouwing is betrokken.

Daarenboven heeft de Raad voor het openbaar bestuur, daartoe op 2 november 1998

uitgenodigd, begin juni 1999 zijn advies «Bijzondere Opsporingsdiensten» uitgebracht.

Bij brief van de Raad van 2 juli 1999 is het uitgebrachte advies aan uw Kamer toegezon-

den.

Voorts is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het

ministerie van Justitie nader (literatuur)onderzoek verricht naar de bijzondere opsporings-

diensten. De resultaten daarvan hebben hun neerslag gevonden in een notitie van 27 juni

1999 onder de titel «De toekomst van de landelijke bijzondere opsporingsdiensten in het

kader van een goede politiezorg».

3. Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing

De ambtelijke voorbereiding op het standpunt van het kabinet heeft zijn afronding gevon-

den met het door de interdepartementale project- en stuurgroep uitgebrachte rapport

«Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing». Deze rapportage gaat als bijlage

hierbij'

4. Belang van de beleidsinstrumentele wetgeving/ordeningswetgeving

Het kabinet hecht groot belang aan de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving

en onderstreept dat die wet- en regelgeving voor het functioneren van de samenleving van

bijzonder gewicht is. De noodzaak tot handhaving daarvan is onomstreden: zij is evenwaar-

dig aan de handhaving van de overige (commune) wetgeving. Er is sprake van volledige

nevenschikking die in zijn uitvoering dienovereenkomstige uitwerking moet hebben. Het

belang van de ordenings wetgeving maakt het noodzakelijk dat op maat gesneden hand-

having daarmee gelijke tred houdt.

De weg waarlangs deze naar het oordeel van het kabinet voor de toekomst moet worden

georganiseerd wordt onderstaand nader uitgewerkt.

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.
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5. Verantwoordelijkheid voor de (totstandkoming van de) ordenings-

wetgeving
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In de sociale rechtsstaat is niet te ontkomen aan rechtsregels die richtinggevend zijn voor

het gedrag van burgers (daaronder mede begrepen het bedrijfsleven) onderling, alsmede

die het gedrag tussen burgers en overheid over en weer regelen. Meer in het bijzonder in

het domein van de inkomens- en vermogensoverdrachten (belastingwetgeving, de sociale

zekerheid) en de wetgeving die randvoorwaarden stelt in het maatschappelijk verkeer

(bv. de volksgezondheid, de bescherming van het milieu, de arbeidsveiligheid, de vrijwaring

voor gevaar en hinder, de bescherming van de consument).

De totstandkoming van de ordeningswetgeving geschiedt onder de politieke verantwoor-

delijkheid van de bewindspersoon voor wiens beleidsterrein die wetgeving geboden is.

Deze lijn wordt voor de toekomst nadrukkelijk gehandhaafd.

Aldus vindt de beleidsvoorbereiding, al of niet mede ingegeven vanuit de internationale

dimensie en ondersteund vanuit de eigen deskundigheid, plaats op het departement dat

verantwoordelijkheid draagt voor dat specifieke beleidsdomein.

Uit een oogpunt van consistentie, samenhang en eenduidige (politieke) verantwoordelijk-

heid blijft daarenboven aan die beleidsvoorbereiding envaststelling gekoppeld de verant-

woordelijkheid voor de totstandkoming van de op dat beleid te stoelen wetgeving, de

implementatie van die wetgeving alsmede de inspectie, de controle en het toezicht daarop.

Ook naar de samenleving toe is daarmee de vereiste helderheid en voorspelbaarheid

bestendigd ter zake van de toedeling van beleidsverantwoordelijkheden op centraal niveau.

Des te meer is dat van belang omdat - op onderdelen nog meer dan in andere wetgevings-

domeinen - bij de beleidsinstrumentele wetgeving acht moet worden geslagen op de

voortschrijdende internationalisering, waarvan zeker de Europese maatvoering zijn door-

werking op de Nederlandse ordeningswetgeving niet mist. Dat gegeven weegt voor het

kabinet zwaar.

6. Handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving

Bij de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving, waar de overheid lang niet altijd

kan bouwen op een in den brede aanwezig normbesef, is preventief optreden in alle

schakels van het beleidsproces, te beginnen met de beleidsvoorbereiding zelf en eindigend

bij een gedegen toezicht op de naleving, in eerste aanleg aangewezen. Strafrechtelijke

handhaving is hier het sluitstuk wanneer alle andere middelen van preventieve en repres-

sieve aard (bestuurlijke en eventueel privaatrechtelijke maatregelen) niet doeltreffend zijn

gebleken, dan wel de ernst van de strafwaardige gedraging tot strafrechtelijke handhaving

noopt. Daarmee is de strafrechtelijke aanpak één van de onmisbare pijlers onder geloof-

waardige uitvoering van beleid.

Het veelal specialistische karakter van deze wetgeving en de noodzaak om voor de hand-

having te beschikken over zeer specifieke kennis en vaardigheden houdt in dat de algeme-
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ne politie veelal niet primair is toegerust voor het verrichten van deze handhavingstaken.

De bestaansgrond van de 21 landelijk opererende bijzondere opsporingsdiensten die zich

richten op beleidsdomeinen die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van zeven

ambtgenoten vloeit mede uit het vorenstaande voort.

7. Regeerakkoord 1998: inzet van beleid

Vastgesteld wordt dat het in het domein van de handhaving van de beleidsinstrumentele

wet- en regelgeving schort aan de vereiste transparantie. Dit wordt niet alleen veroorzaakt

door het (te) hoge aantal bijzondere opsporingsdiensten, maar tevens door hun veelal

gemengde karakter. Nagenoeg alle 2] diensten vervullen thans zowel een bestuurlijke als

een strafrechtelijke handhavingstaak.

Met het oog op reductie van de complexiteit in dit domein als mede ter versterking van

de samenhang in de rechtshandhaving en de vereiste democratische controle wenst het

kabinet een duidelijker markering van de opsporing zoals die toevalt aan een beperkter

aantal bijzondere opsporingsdiensten en de taken die worden uitgevoerd door inspecties.

Hiermee ontstaat meer eenduidige rechtshandhaving. Daarbij wordt geen afbreuk gedaan

aan de thans in gezamenlijkheid beschikbare handhavingscapaciteit, daaronder de opspo-

ringscapaciteit mede begrepen. Dit voornemen resulteert in een overzichtelijker ordening

met inherent duidelijker toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en (aan-)

sturingsmogelijkheden.

De aanbevelingen in de achterliggende rapportage worden door het kabinet onderschreven.

8. Onderscheid bijzondere opsporingsdienst - inspectie

Het voornemen bestaat organisatorisch onderscheid aan te brengen tussen enerzijds

diensten die in het kader van de handhaving van de ordeningswetgeving in eerste aanleg

zijn belast met de meer bestuurlijke rechtshandhaving (de inspecties «nieuwe stijl» met een

beperkte opsporingsbevoegdheid als ultimum remedium) en anderzijds de diensten die bij

de uitvoering van hun handhavende taken meer in het bijzonder gericht zijn op de straf-

rechtelijke rechtshandhaving onder het gezag van het openbaar ministerie (de bijzondere

opsporingsdiensten in de strikte betekenis van het woord).

Dat geldt op het terrein van:

- financiën en economie;

- landbouw;

- milieu, en

- sociale zekerheid.

Bij de eerste drie terreinen is zo'n onderscheid tussen bestuurlijke en strafrechtelijke

handhaving al min of meer aanwezig.
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Het onderhavige onderscheid heeft bijzondere uitwerking voor de beleidssectoren van de

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voor een bijzondere opsporingsdienst

in aan-merking komende opsporingscomponenten in deze beleidssectoren worden onder-

scheiden van (de rest van) de organisaties waartoe ze nu behoren. Daarbij wordt een

zodanige voorziening getroffen, dan wel bundeling aangebracht, dat op enigerlei wijze

één centraal punt binnen het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor

de hoofdlijnen van de beheersmatige en beleidsmatige aansturing verantwoordelijk is.

De organisatorische ophanging daarvan vindt plaats door het betrokken departement.

Rekening wordt gehouden met het binnenkort in te nemen standpunt inzake de wijze van

uitvoering van de sociale verzekeringen en de positie van de sociale recherche.

8.1. Met het vorenstaande geeft het kabinet ook inhoud aan hetgeen de Parlementaire

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden in haar eindrapport heeft aanbevolen:

«De afbakening van taken en bevoegdheden is buitengewoon complex. Slechts specialisten in

de bijzondere wetgeving kunnen de precieze nuances en verschillen ontwarren en waarderen.

De commissie meent dat een duidelijke verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkhe-

den wenselijk is.»

8.2. De uitvoering van het voornemen leidt tot de situatie waarin de onderstaande bijzon-

dere opsporingsdiensten (met algehele opsporingsbevoegdheid) operationeel zijn:

1. een Opsporingsdienst ressorterend onder mijn ambtgenoot van Financiën (FIOD/ECD);

2. een Opsporingsdienst ressorterend onder mijn ambtgenoot van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij;

3. een Opsporingsdienst ressorterend onder mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

4. een Opsporingsdienst (dan wel een centrale voorziening zoals hiervoor gesteld)

ressorterend onder mijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

8.3. Voor de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving blijven voorts de volgende

inspecties met beperkte opsporingsbevoegdheid gehandhaafd:

1. de Belastingdienst van het ministerie van Financiën;

2. een inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer;

3. de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken van het ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

4. de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport;

5. het Staatstoezicht op de Mijnen van het ministerie van Economische Zaken;

6. de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer;

7. de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

8. de Rijksverkeersinspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;
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9. de Scheepvaartinspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

10. de Rijksdienst voor Radiocommunicatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

11. het handhavingsdeel van Rijkswaterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Overigens blijft de mogelijkheid bestaan dat inspectietaken, inclusief beperkte opspo-

ringstaken (zoals inzake sociale verzekeringen) deel uitmaken van andere uitvoerings-

organisaties. Voorts blijft het uiteraard mogelijk dat omwille van de doelmatigheid (o.a.

aanspreken van expertise) de opsporingsdienst en inspectie gescheiden van elkaar zijn

ondergebracht in één organisatie.

9. Gewijzigde opsporingsbevoegdheid

De bijzondere opsporingsdiensten zoals bovenstaand geduid richten zich primair op de

opsporing van strafbare feiten die voortvloeien uit de «eigen» ordeningswetgeving. Daarbij

- zo blijkt uit de praktijk - wordt ook gestoten op (samenloop met de) commune crimi-

naliteit. Vanuit opsporingsoptiek zijn deze bijzondere opsporingsdiensten heel wel te

vergelijken met de recherche-onderdelen van de reguliere politie. Indien deze opsporings-

diensten als organisatie een wettelijke grondslag krijgen - waarbij ook een taaktoedeling

plaatsvindt voor de opsporing van algemene strafbare feiten zoals die kunnen voortvloeien

uit de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving - worden niet langer de gronden

gezien de opsporingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren die bij deze bijzondere

opsporingsdiensten werkzaam zijn te ontlenen aan artikel 142 van het Wetboek van Straf-

vordering, op basis waarvan betrokkenen thans de status van buitengewoon opsporings-

ambtenaar wordt verleend.

Voor ogen staat dan ook na de inwerktreding van bedoelde wetgeving en organisatie,

waarop onderstaand nog wordt teruggekomen, artikel 141 van het Wetboek van Straf-

vordering in dier voege aan te passen dat, gelijk de politieambtenaar, de opsporings-

ambtenaar werkzaam bij een bijzondere opsporingsdienst, zijn opsporingsbevoegdheid

aan dat artikel ontleent. Daarmee wordt recht gedaan aan de eigenstandige positie

van de bijzondere opsporingsdiensten (nieuwe stijl) en de professionele bijdrage die

wordt geleverd aan de (strafrechtelijke) rechtshandhaving. Een evenwaardige positie die

overigens ook alleszins rechtvaardigt dat over en weer door de betrokken opsporings-

ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten en politie wordt deelgenomen aan

specifieke opleidingen zoals die in de toekomst frequenter dan thans kunnen worden

verzorgd. Naar het oordeel van het kabinet wordt daarmee een stimulans gegeven aan

intensievere samenwerking tussen de betrokken bijzondere opsporingsdiensten en de

reguliere politie in situaties waarin deze samenwerking is geboden. Overigens hebben de

bijzondere opsporingsdiensten zich in hun taakuitvoering in beginsel te beperken tot de

handhaving van de eigen ordeningswetgeving en onthouden zij zich van het eigenstandig

verrichten van opsporingsonderzoeken in het kader van de aanpak van de commune

criminaliteit.
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Het kabinet oordeelt dat de beperkte opsporingsbevoegdheid voor ambtenaren werkzaam

bij bovengenoemde inspecties, of uitvoeringsorganisaties met inspectietaken, onvermin-

derd gestoeld moet blijven op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering. Deze

bevoegdheid wordt nader afgebakend en zal zich beperken tot zogenaamde lichte delicten

(overtredingen en eenvoudige misdrijven op heterdaad). Na constatering van misdrijven

dient voor vervolgonderzoek overdracht plaats te vinden naar een bijzondere opsporings-

dienst of de reguliere politie.

10. Ondersteuning voor de bijzondere opsporing/handhaving bijzondere

wetten

Kwalitatief hoogwaardige opsporing en professionele handhaving van de beleidsinstrumen-

tele wetgeving vereist onder omstandigheden kostbare voorzieningen, zeer specifieke

kennis, alsmede de gereguleerde inzet van delicate opsporingscapaciteit en -middelen in

personele en materiële zin.. Het lijkt niet geboden en weinig efficiënt elk der bijzondere

opsporingsdiensten of inspecties over deze kostbare en/of anderszins kapitaalintensieve

middelen te doen beschikken, als gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen in de

praktijk realiseerbaar is. In verband daarmee is het kabinet voornemens een organisatori-

sche voorziening te treffen van waaruit in deze hoogwaardige ondersteuning kan worden

voorzien. Overeenkomstig het gestelde in het Regeerakkoord bestaat het voornemen deze

organisatorische voorziening te integreren in de politieorganisatie op landelijk niveau.

Nadere studie wordt nog verricht naar de wijze waarop deze organisatorische voorziening

haar taak heeft te vervullen alsmede op welke terreinen en in welke mate deze hoogwaar-

dige ondersteuning wordt geboden, zonder dat zulks leidt tot efficiency- of kwaliteitsverlies.

11. Bijzondere politie-informatie

De Wet bijzondere politieregisters voorziet in de mogelijkheid aan de bijzondere opsporings-

diensten de bevoegdheid toe te kennen tot het houden van de zgn. bijzondere politiere-

gisters. Het kabinet acht het geboden de bijzondere opsporingsdiensten met gebruikmaking

van de wettelijke mogelijkheden daartoe, deze bevoegdheid toe te kennen. De vraag is nu

of daartoe moet worden overgegaan per dienst of dat een gemeenschappelijke voorziening

moet worden getroffen. Als onderdeel van het onderzoek naar de in punt 10 genoemde

organisatorische voorziening, zal nadere studie worden verricht naar de mogelijkheid om

deze voorziening uit te breiden met een gezamenlijke geautomatiseerde gegevensbank

voor de registratie van de zgn. «zachte» en overige informatie van belang voor de bijzondere

opsporingsdiensten (en in voorkomend geval evenzeer voor de reguliere politie, en omge-

keerd). Met dit voornemen van het kabinet wordt mede tegemoet gekomen aan de daarop

betrekking hebbende aanbeveling van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden

van uw Kamer (aanbeveling 45 van de Commissie Kalsbeek).
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12. Wet bijzondere opsporingsdiensten
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Met bovenstaande voornemens heeft het kabinet geschetst dat het haar ernst is een

beperkter aantal bijzondere opsporingsdiensten duidelijker te markeren. Daarmee wordt

recht gedaan aan de taak en functie die deze bijzondere opsporingsdiensten, thans nog

veelal gefragmenteerd en vanuit een min of meer onduidelijke positionering, in het brede

kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving vervullen. Op de gronden zoals in achter-

liggende rapportage vervat, acht het kabinet het geboden die positie als opsporingsorgaan

nadrukkelijk in de wet te verankeren. Daarmee wordt meer dan thans het geval is de

toedeling van taken en verantwoordelijkheden nader bij wet geregeld, terwijl daarenboven

de nevenschikking met de reguliere politie is geaccentueerd.

13. Rol en functie van het Openbaar Ministerie

Het gezag van het openbaar ministerie over de opsporing is vanzelfsprekend. Bij de uit-

voering van de voornemens van het kabinet is een zwaarwegende rol voor het openbaar

ministerie weggelegd. Immers, het openbaar ministerie heeft, als hèt orgaan belast met de

toegang tot de strafrechter, een unieke positie waaraan ook bij de handhaving van de

beleidsinstrumentele wetgeving nadrukkelijk - en mogelijk (nog) meer dan in het verleden

al is geschied - structurele aandacht zal zijn te geven.

Hoewel de achterliggende rapportage op dat punt geen aanbevelingen bevat zal worden

bezien of de huidige systematiek waarbij onderscheidene hoofdofficieren van justitie belast

zijn met het toezicht op de inspecties «nieuwe stijl» voor de toekomst ware te bestendigen,

dan wel daarin moet worden voorzien op een wijze waarmee beter wordt aangesloten bij de

beleidsmatige gezagsuitoefening van het openbaar ministerie jegens deze diensten.

Het door het openbaar ministerie genomen initiatief in het kader van de operationele

aanpak van de ernstige criminaliteit tussen de onderscheidene beheerders van de bijzonde-

re opsporingsdiensten en het openbaar ministerie zogenaamde «handhavingsarrangemen-

ten» tot stand te doen komen, wordt met kracht ondersteund. Heel wel ziet het kabinet de

noodzaak dat door de bijzondere opsporingsdiensten structureel zowel onderling als met de

reguliere politie wordt samengewerkt, waarbij vooraf over en weer afspraken worden

vastgelegd inzake de inzet van menskracht en middelen.

14. Het beleidsplan bijzondere opsporingsdiensten

De democratische controle op de bijzondere opsporingsdiensten behoeft, evenzo als die

geldt voor de reguliere politie, aanhoudende zorg en aandacht. Ter uitvoering daarvan

worden - met de betrokken ambtgenoten en in eendrachtige samenspraak met het open-

baar ministerie - de gezamenlijke beleidsvoornemens in het kader van de (strafrechtelijke)

handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving vastgelegd in een uw Kamer periodiek

aan te bieden Beleidsplan Bijzondere Opsporingsdiensten.
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Ten behoeve van de voorbereiding daarvan en met het oog op de borging van de vereiste

samenhang en consistentie wordt daartoe een interdepartementaal Landelijk Platform

ingesteld, dat dienstbaar is aan hetgeen in gezamenlijkheid tot stand moet worden

gebracht. Bezien zal worden of het thans op informele titel bestaande «Platform bijzondere

opsporingsdiensten» daarvoor een basis kan zijn dan wel zal kunnen worden toegesneden

op deze nieuwe functie. Voor zover van toepassing zal de relevante thematiek van dat

beleidsplan afgestemd worden met de inhoud van het Beleidsplan Nederlandse Politie. In

het kader daarvan wordt periodiek overleg gevoerd met mijn ambtgenoot van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, zulks ook met het oog op diens (beheers-)verantwoordelijk-

heid voor de Nederlandse politie. Aldus doende meent het kabinet dat ook op die schaal de

samenhang in de (strafrechtelijke) rechtshandhaving wordt bevorderd.

15. Opsporingsdienst BUMA/STEMRA

Het kabinet heeft zich ten aanzien van de Opsporingsdienst BUMA/STEMRA meer in het

bijzonder beraden. Deze particuliere opsporingsdienst die zich richt op het langs strafrech-

telijke weg handhaven van de Auteurswet en de naburige rechten heeft naar stand van

heden een sterkte van 17 opsporingsambtenaren. De bekostiging van deze opsporingsdienst

geschiedt door de sector zelf. Voor het kabinet is het belang van de handhaving van deze

opsporing onomstreden.

15.1. Wel overweegt het kabinet het volgende. Voor wat betreft de rechthebbenden in dit

domein kan heel wel aansluiting worden gezocht bij het advies dat de Wetenschappelijke

Raad voor het Regeringsbeleid in 1988 aan de toenmalige regering uitbracht en waarin

werd gesteld:

«de lasten en verantwoordelijkheden voor een behoorlijke toepassing en naleving van het recht

in onze samenleving terug te wentelen naar de primair belanghebbende burgers, hun organi-

saties en naar het bestuur.

Uitgangspunt hierbij is dat de lasten die voortkomen uit de behoefte aan meer recht en meer

rechtshandhaving, in beginsel dienen te worden opgebracht door degenen bij wie, of de

instanties bij welke deze behoeften in het bijzonder azen».

Evenwel dient zich daarbij strijdigheid aan met het beginsel dat het verrichten van opspo-

ringshandelingen in principe aan de overheid is voorbehouden en het uitvoeren van opspo-

ringshandelingen niet toekomt aan particuliere ondernemingen of organisaties waarbij

commerciële afwegingen van invloed op de opsporing zouden kunnen zijn. Daarenboven is

de auteursrechtsector, daaronder mede de «software branche» verstaan, van zo groot

belang dat ook in de sfeer van de strafrechtelijke rechtshandhaving een nadrukkelijker

betrokkenheid van de overheid geboden is.

Het zijn deze overwegingen die het kabinet ertoe brengen de taken en bevoegdheden van

deze opsporingsdienst over te doen nemen door de overheid. De wijze waarop dit voorne-

men wordt gerealiseerd zal onderwerp zijn van nadere studie.
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Het kabinet hecht aan voortvarende implementatie van het vorenstaande. In afwachting van

nader overleg met uw Kamer en het overleg met de betrokken ondernemingsraden, waarvan

de adviezen in de besluitvorming worden meegewogen, wordt de voorbereiding van de

implementatie dan ook per 1 januari 2000 ter hand genomen. Met in achtneming van het

gestelde in de laatste volzin van punt 8 ten aanzien van de beleidssector van de minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is het beleid van het kabinet erop gericht een

nieuwe status van de bijzondere opsporingsdiensten en inspecties, zo veel als mogelijk, nog

in deze kabinetsperiode zijn beslag te doen krijgen.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals
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