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Samenvatting 

Aanleiding 

In de afgelopen decennia is de aandacht voor de bestrijding van financieel-

economische criminaliteit sterk toegenomen. Deze vorm van criminaliteit wordt 

geacht buitengewoon lucratief te zijn waardoor de aantrekkingskracht van 

financieel-economische criminaliteit groot is. De aantrekkingskracht is gelegen in 

de combinatie van hoge winsten, een geringe pakkans en verhoudingsgewijs lage 

straffen, waarmee dit type delicten wordt bedreigd.1 Om hier verandering in te 

brengen heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie in 2013 een 

wetsvoorstel aanhangig gemaakt, waarin de mogelijkheden om financieel-

economische criminaliteit op te sporen, te vervolgen en adequaat te bestraffen 

worden versterkt.2 

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden ter bestrijding van verschillende 

vormen van financieel-economische criminaliteit verbeteren. Een tweede 

doelstelling is een aanscherping van de strafpositie van financieel-economische 

criminaliteit te realiseren door de mogelijkheid zwaardere straffen op te leggen 

voor (bepaalde vormen van) financieel-economische criminaliteit. 

 

Na de parlementaire behandeling en goedkeuring van het wetsvoorstel trad de 

Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit3 

op 1 januari 2015 in werking, een enkel onderdeel (beslag en verschoningsrecht) 

per 1 maart 2015.4 Hierna, tenzij anders bedoeld, de wet.  

 

Met de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische 

criminaliteit zijn in concreto tien onderdelen gewijzigd in het Wetboek van 

Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische 

delicten.5 Deze tien onderdelen kunnen worden geclusterd in een drietal 

categorieën:  

                                                           
1
 Tweede Kamer 2012-13, 33685 nr. 3. 

2
 Tweede Kamer 2012-13, 33685 nr. 3. 

3
 Voluit getiteld: Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 

het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog 
op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voor-
komen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrij-
ding financieel-economische criminaliteit) (Staatsblad 2014, 445 dd. 27-11-2014 en 
513 dd. 17-12-2014). 

4
 Staatsblad 2014 nrs. 445 en 513. 

5
 Buiten beschouwing zijn gebleven de niet voor de nulmeting relevant geachte wijzigin-

gen in de Uitleveringswet, Wet inkomstenbelasting en de Aanbestedingswet. 
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 Procedurele verruimingen (bv. een versnelde procedure om te oordelen over 

de inbeslagneming van stukken die onder het verschoningsrecht van 

advocaten en notarissen zouden kunnen vallen); 

 Verzwaring van geldende strafmaat (bv. de mogelijkheid om langere 

gevangenisstraffen en hogere geldboetes op te leggen bij het begaan van 

financieel-economische delicten); 

 Verruiming en uitbreiding van een aantal financieel-economische 

strafbaarstellingen (bv. voor niet-ambtelijke corruptie en witwassen in de 

uitoefening van beroep of bedrijf). 

 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, voorafgaand aan de 

invoering van de wet, is een motie van het Kamerlid Berndsen (D66) aangenomen 

die voorziet in de evaluatie van de wet.6 De toekomstige evaluatie zou zich 

moeten richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van de 

wetswijzigingen die de wet per 2015 regelt. 

Ten behoeve van deze toekomstige evaluatie heeft het WODC opdracht gegeven 

aan APE Public Economics bv om een nulmeting uit te voeren die de situatie vóór 

de inwerkingtreding van de wetswijziging weergeeft, zodanig dat het in 2020 

mogelijk is een adequate evaluatie uit te voeren. 

Probleemstelling en onderzoeksvragen  

De probleemstelling die ten grondslag ligt aan de nulmeting is drieledig: 

1. Wat was de situatie in de praktijk van 2014 op die onderdelen van opsporen, 

vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit die door de 

wet werden gewijzigd? 

2. Op welke wijze worden de wetswijzigingen geacht bij te dragen aan het 

opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit? 

3. Welke noodzakelijke gegevens ontbreken om in 2020 de wet te evalueren op 

uitvoerbaarheid, resultaat en effectiviteit en moeten voor deze evaluatie 

worden bijgehouden? 

 

                                                           
6
  Motie van het lid Berndsen-Jansen, voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 

juni 2014: 
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de mogelijkhe-
den voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit verruimt;  
overwegende dat de effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten op onderde-
len vooralsnog niet gegeven is;  
verzoekt de regering, de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-
economische criminaliteit na drie jaar te evalueren op effectiviteit, uitvoerbaarheid en 
behaalde resultaten en de Kamer over de uitkomsten te informeren, en gaat over tot 
de orde van de dag.“ 
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De probleemstelling is nader uitgewerkt in de volgende acht onderzoeksvragen.  

Theorie 

1. Wat is de beleidstheorie van elk van de onderdelen waar de wet betrekking 

op heeft? Hoe wordt elk onderdeel dat de wet wijzigt verondersteld in de 

praktijk bij te dragen aan de doelstelling van de wet? Welke mogelijke andere 

effecten gaan er uit van de wet? 

2. Welke mogelijk andere factoren zijn in de praktijk van invloed op het beoogde 

effect? 

3. Welke nadelen, risico’s en mogelijke knelpunten van de doorgevoerde 

wijzigingen werden genoemd voor of bij de invoering van de wet? Wat zegt 

dit over de verwachte uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van de wet? 

4. Welke indicatoren kunnen geformuleerd worden voor elk van de onderdelen 

waar de wet onder andere betrekking op heeft, die iets zeggen over de stand 

van zaken van de bestrijding van financieel economische criminaliteit in 

termen van uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit? 

Praktijk 

5. Welke gegevens zijn beschikbaar om een beeld te vormen van de situatie in 

2014? 

6. Hoe was, aan de hand van de verzamelde gegevens, in 2014 de stand van 

zaken ten aanzien van het bestrijden van financieel-economische 

criminaliteit? 

7. Welke gegevens zijn niet beschikbaar, maar wel noodzakelijk om in 2020 een 

adequaat oordeel te geven over de bijdrage van de wet aan de 

uitvoerbaarheid, de resultaten en de effectiviteit van de wet? 

8. Op welke wijze en door wie zouden deze ontbrekende gegevens geregistreerd 

moeten worden ten behoeve van de toekomstige evaluatie? 

Doelstelling nulmeting 

De nulmeting moet ten dienste staan aan de evaluatie van de wet in 2020. De 

evaluatie in 2020 moet zich richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en 

effectiviteit van die onderdelen die de wet wijzigt in de strafrechtsketen bij de 

bestrijding van financieel-economische criminaliteit.  

 

In de eerste plaats zal de nulmeting inzichtelijk moeten maken hoe de onderdelen 

die de wet wijzigt verondersteld worden bij te dragen aan de verbetering van de 

strafrechtsketen ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De 

veronderstellingen dienen geoperationaliseerd te worden in indicatoren. Doel van 

de nulmeting is dus niet in de eerste plaats het nut van of de noodzaak tot de 

wetswijziging te toetsen. 
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In de tweede plaats is de nulmeting datagericht. De nulmeting moet de 

indicatoren van een waarde voorzien, zodanig dat de stand van zaken ten aanzien 

van het opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische 

criminaliteit vóórafgaand aan de invoering van de wet inzichtelijk wordt gemaakt. 

De nulmeting maakt ook inzichtelijk voor welke indicatoren geen gegevens 

beschikbaar zijn en op welke wijze en door wie deze ontbrekende gegevens 

geregistreerd zouden moeten worden ten behoeve van de toekomstige evaluatie. 

Onderzoeksaanpak 

De verschillende onderzoeksvragen zijn met een combinatie van 

onderzoeksmethoden en technieken beantwoord, zowel kwantitatief als 

kwalitatief. De inzet van mixed methods verhoogt de betrouwbaarheid van de 

uitkomsten. We maken gebruik van literatuuronderzoek, interviews en 

gegevensverzameling en -analyse. 

Literatuurstudie 

Het doel van de literatuurstudie is tweeledig. In de eerste plaats is het doel van de 

literatuurstudie de beleidstheorie te reconstrueren waarbij ook aandacht is voor 

context, mogelijke andere factoren en mogelijke nadelen, risico’s en knelpunten 

(onderzoeksvraag 1 tot en met 3). In de tweede plaats heeft de literatuurstudie 

tot doel in de literatuur op basis van de beleidstheorie aanknopingspunten te 

vinden voor het formuleren van indicatoren (onderzoeksvraag 4). 

Interviews 

In het gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van J&V en met 

andere actoren in het veld, die betrokken zijn bij de opsporing, vervolging en 

bestraffing (politie, FIOD, Rijksrecherche, FIU, Rechterlijke macht, advocatuur, 

OM, DNB, BFT) is de beleidstheorie verdiept en getoetst. De keuze van de 

gesprekspartners is gebaseerd op de mate waarin zij betrokken zijn bij het 

opsporen, vervolgen, dan wel bestraffen van de financieel-economische feiten 

waar de wetswijziging op ingrijpt. In de gesprekken is het veronderstelde 

probleem waarvoor de wetswijziging een oplossing beoogd te bieden besproken 

met de actoren in het veld. Daarnaast zijn deze gesprekken gebruikt om de 

beschikbaarheid van gegevens te inventariseren en relevante indicatoren te 

toetsen op hun zeggingskracht, betrouwbaarheid en validiteit. Het doel van de 

interviews is niet om een representatief beeld te schetsen van de gehele 

problematiek, maar om op basis van achtergrondgesprekken inzicht te krijgen in 

de veronderstelde effectiviteit van de wetswijziging. In totaal zijn voor dit 

onderzoek 23 interviews afgenomen. In de bijlage is een overzicht opgenomen 

van de gesprekspartners. 
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Gegevensverzameling 

Ten behoeve van de beantwoording van onderzoeksvraag 5 en 6 (Welke gegevens 

zijn beschikbaar en hoe was, aan de hand van de verzamelde gegevens, in 2014 de 

stand van zaken met betrekking tot het bestrijden van financieel-economische 

criminaliteit?) zijn beschikbare gegevens verzameld en gepresenteerd. 

Belangrijkste bevindingen 

In hoofdstuk twee van dit rapport staan onderzoeksvragen 1, 2 en 3 centraal. In 

hoofdstuk drie gaat het om onderzoeksvraag 4 en in hoofdstuk vier om 

onderzoeksvragen 5 en 6. In hoofdstuk vijf gaan we in op onderzoeksvragen 7 en 

8. Hieronder bespreken we per hoofdstuk de belangrijkste bevindingen. 

 

Hoofdstuk 2: Achtergrond en beoogde werking van de wet 

In dit hoofdstuk hebben we de beleidstheorie beschreven. Het ging daarbij om 

een reconstructie van de achterliggende motivering voor de wetswijziging en 

vooronderstellingen over de werking van de wet (onderzoeksvraag 1). Daarbij is 

ook aan bod gekomen de discussie over de (veronderstelde werking van de) 

wijzigingen die de wet doorvoert. De discussie gaat over andere factoren die van 

invloed zijn (onderzoeksvraag 2) en nadelen, risico’s en mogelijke knelpunten 

(onderzoeksvraag 3). Meer in het algemeen gaat de discussie over de mate waarin 

de (veronderstelde) werking van de wet logisch en consistent is. 

 

Hoofddoel van het kabinet is het verminderen van de maatschappelijke schade als 

gevolg van financieel-economische criminaliteit door de grote aantrekkingskracht 

die uitgaat van deze vorm van criminaliteit te beperken. Uit de probleemanalyse 

die gepresenteerd is in de memorie van toelichting volgt dat de hoge winsten die 

behaald worden met financieel-economische criminaliteit moeten worden 

aangepakt, de pakkans moet worden vergroot en de straffen adequater moeten 

worden, teneinde de aantrekkingskracht te beperken. Ook wil het kabinet het 

mogelijk maken financieel-economische criminaliteit zwaarder te bestraffen. Het 

zwaarder bestraffen is in deze zin niet instrumenteel bedoeld, maar doel op 

zichzelf. Om deze doelen te bereiken zijn tien wijzigingen doorgevoerd. 

Onderstaande figuur is een schematische weergave van de samenhang tussen de 

wijzigingen en de doelen van de wet. In de figuur is de onderlinge relatie 

weergegeven tussen de hoofddoelstelling (oranje), de drie specifieke 

doelstellingen (roze) en de relatie tussen de doelstellingen en de aanpassingen 

(blauw). 
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Figuur 0-1 Schematische weergave samenhang wijzigingen en doelen 

 
 

Adequater straffen 

De meeste van de wijzigingen (acht van de tien) hebben tot doel de mogelijkheid 

financieel-economische criminaliteit adequater, ofwel zwaarder, te bestraffen. 

Vaak is het zwaarder bestraffen voor de wetgever het doel op zichzelf. De 

wetgever geeft daarnaast aan dat een zwaardere maximumstrafbedreiging een 

afschrikwekkend effect kan hebben. Een hogere maximumstrafbedreiging kan zo 

bijdragen aan preventie van financieel-economische criminaliteit. De wetgever 

doelt op deze doelstelling bij de invoering van het flexibele boeteplafond voor 

rechtspersonen. 

 

Uit bestudering van de vakliteratuur en de gevoerde interviews blijkt dat de 

noodzaak tot het verhogen van de maximumstrafbedreigingen voor financieel-

economische criminaliteit veelal niet wordt gezien. De tot 2015 geldende 

strafmaxima werden als adequaat ervaren. Dit wordt onderbouwd door te stellen 

dat de geldende strafmaxima zelden werden opgelegd en dat vaak dankzij de 

bepaling van meerdaadse samenloop, vrijwel altijd tot een adequate straf 

gekomen kon worden.  

Dit geldt niet voor de tot 2015 geldende strafmaxima ten aanzien van de hoogte 

van de boete voor rechtspersonen, blijkt uit de interviews met het OM. Voor het 

beboeten van rechtspersonen oordeelde het OM te weinig middelen te hebben 

gehad vóór de wetswijziging, met name vergeleken bij de middelen die andere 
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landen op dit terrein tot hun beschikking hebben. De verhoging van het 

boeteplafond ondersteunt het OM dan ook ten zeerste. 

 

De wetgever beoogt een zekere signaalwerking uit te laten gaan van de 

strafmaatverzwaringen richting de rechterlijke macht. De geïnterviewde rechters 

hebben verschillende ideeën over het veronderstelde effect van de verhogingen 

op de strafoplegging. Enerzijds wordt gesteld dat bij de straftoemeting 

strafmaxima een criterium zijn (ook als onderdeel van de in de rechtspraak 

ontwikkelde ‘oriëntatiepunten’7). Anderzijds spelen er bij de straftoemeting tal 

van andere afwegingen en werden de tot 2015 geldende strafmaxima niet als te 

beperkt ervaren. De geïnterviewde rechters kunnen niet beamen dat de hogere 

strafmaxima daadwerkelijk structureel hogere straffen tot gevolg zullen hebben. 

 

In de laatste plaats veronderstelt de wetgever dat hogere maximumstraf-

bedreigingen een afschrikwekkende werking hebben op potentiële daders en zo 

bijdragen aan preventie van financieel-economische criminaliteit. Deze 

veronderstelling wordt geproblematiseerd. Vanuit de rechterlijke macht komt de 

stelling dat criminelen voor het plegen van een strafbaar feit niet eerst uitzoeken 

hoe hoog de maximale straf is die daar op staat. Deze stelling wordt ook 

ondersteund door onderzoek.8 De afschrikkende werking van de 

strafmaatverzwaringen zal dan ook beperkt zijn. De geïnterviewde respondenten 

zien een groter afschrikwekkend effect uitgaan van het vervolgen en bestraffen 

van daders die bekend zijn in de eigen beroepsgroep, dan wel van zaken die een 

nationale impact hebben. Dergelijke spraakmakende voorbeeldzaken zouden een 

betere afschrikkende werking hebben dan een strafmaatverzwaring. Uit 

systematisch onderzoek naar de afschrikkende werking van straffen op 

criminaliteit blijkt dat de afschrikwekkende werking niet evident is.9 Er zijn veel 

factoren van invloed op de mate van criminaliteit en het is vooralsnog niet 

mogelijk de invloed van andere factoren uit te sluiten en met zekerheid van een 

causaal verband te spreken tussen wetgeving en/of bestraffing en de omvang van 

criminaliteit. 

                                                           
7
 Voor vaak voorkomende delicten zijn oriëntatiepunten ontwikkeld waarop de rechter 

zich kan oriënteren bij het bepalen van de op te leggen straf, teneinde de rechtseen-
heid te bevorderen. 

8
 O.a. Wingerde van, C.G. (2012). De Afschrikking voorbij: Een empirische studie naar af-

schrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche 
(proefschrift). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.  

9
 Ibid. 
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Verminderen winsten 

Twee wijzigingen hebben tot doel de winstgevendheid van financieel-

economische criminaliteit aan te pakken. Door (1) de kosten die in aanmerking 

komen voor aftrek bij ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel te 

beperken en (2) door het mogelijk te maken hogere boetes op te leggen aan 

rechtspersonen. Daarnaast is de veronderstelling dat als de pakkans groter wordt, 

de winstgevendheid van financieel-economische criminaliteit ook minder wordt. 

Immers, het pakken van daders is voorwaardelijk voor het afnemen van winsten. 

Bovendien kan er door betere en ruimere mogelijkheden tot opsporing en 

onderzoek adequater onderzoek worden gedaan naar het crimineel verkregen 

vermogen. Dit draagt zo bij aan het verminderen van de winstgevendheid. 

Mogelijkheid tot opsporing verbeteren en de pakkans vergroten 

De wetgever stelt dat de pakkans in de financieel-economische criminaliteit laag 

was. Dit wordt door de interviewrespondenten breed erkend. De pakkans wordt 

daarbij als het meest belangrijke afschrikwekkende middel gezien en dus als 

essentieel onderdeel in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.  

 

De wetgever heeft met twee van de wijzigingen expliciet het doel de 

opsporingspraktijk van financieel-economische criminaliteit te verbeteren door  

(1) de doorlooptijden inzake inbeslagneming van stukken van 

verschoningsgerechtigden te bekorten en (2) door strafbaarstelling van het 

gewoonte maken van WED-delicten als strafverzwarende omstandigheid in te 

voeren de mogelijkheden tot opsporing te verruimen. Uit analyse van de 

vakliteratuur en de gevoerde interviews blijkt dat een dergelijk mechanisme ook 

op kan treden als gevolg van de strafmaatverzwaringen voor ambtelijke corruptie, 

niet-ambtelijke corruptie en witwassen. 

 

De verruiming van de bevoegdheden tot opsporing wordt door de verzwaring in 

strafbedreiging bewerkstelligd. Het geeft meer bevoegdheden tot het toepassen 

van de voorlopige hechtenis en geeft grotere bevoegdheid tot verlenging van 

verjaringstermijnen dan thans mogelijk is. Deze aanpak door de wetgever wordt, 

blijkens de gevoerde interviews, breed verwelkomd. Dit geldt ook voor het 

terugdringen van de doorlooptijden inzake inbeslagneming van stukken van 

verschoningsgerechtigden. De gesprekspartners die zich bezig houden met 

opsporing van financieel-economische criminaliteit nuanceren de verwachtingen 

ten aanzien van de verbetering in opsporingsonderzoek en de pakkans wel. Zij 

stellen dat een belangrijke factor voor de pakkans de onderzoekscapaciteit is. De 

verwachting is dat daardoor niet substantieel meer zaken van financieel-

economische criminaliteit opgespoord zullen worden. 
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Hoofdstuk 3: Indicatoren 
In hoofdstuk twee van dit rapport is de samenhang tussen de doelen en de 

wijzigingen en de veronderstelde werking van de wet in kaart gebracht. Dit was de 

eerste doelstelling van deze nulmeting. De tweede doelstelling van de nulmeting 

is het meten van de praktijk voor inwerkingtreding van de wet, teneinde de wet in 

2020 te kunnen evalueren. Daartoe worden in hoofdstuk drie indicatoren 

geformuleerd die afgeleid zijn van de veronderstelde werking van de wet en de 

doelstellingen. De indicatoren beschrijven de praktijk waar per 2015 wijzigingen in 

zijn aangebracht teneinde de drie specifieke doelstellingen te realiseren. In dit 

hoofdstuk staat onderzoeksvraag 4 centraal: Welke indicatoren kunnen 

geformuleerd worden voor elk van de onderdelen waar de wet onder andere 

betrekking op heeft, die iets zeggen over de stand van zaken van de bestrijding 

van financieel economische criminaliteit? 

 

In dit hoofdstuk zijn per wijziging indicatoren geformuleerd. In enkele gevallen 

hebben de indicatoren specifiek betrekking op de wijziging die de wet heeft 

aangebracht. Bijvoorbeeld de doorlooptijd van de beklagprocedure bij 

inbeslagneming van stukken van verschoningsgerechtigden of op de kosten die in 

mindering worden gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel. Veelal 

hebben indicatoren meer in algemene zin betrekking op het aantal zaken van 

financieel-economische criminaliteit dat in een jaar door de verschillende actoren 

in de strafrechtketen (opsporingsdiensten, OM en rechtspraak) is behandeld en 

de opgelegde straffen voor financieel-economische criminaliteit. 

 

Hoofdstuk 4: Beschikbare gegevens 

In hoofdstuk vier presenteren wij het beschikbare cijfermateriaal en geven wij aan 

welke data niet beschikbaar is om de indicatoren van een waarde te voorzien. We 

gaan daarmee in op onderzoeksvragen 5 en 6: (5)Welke gegevens zijn beschikbaar 

om een beeld te vormen van de situatie in 2014 en (6) wat is dit beeld? 

 

In onderstaand overzicht is per wijziging de beschikbaarheid van de benodigde 

gegevens weergegeven: 
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Tabel 0-1 Beschikbaarheid gewenste gegevens 

Wijziging Gegevens 

beschikbaar 

Opmerking 

Beklagprocedure 

bij inbeslagneming 

-/+ Het is niet mogelijk zaken die in eerste aanleg zijn 

behandeld in een raadkamerprocedure vanwege 

inbeslagneming van stukken van 

verschoningsgerechtigden te identificeren. Dit is wel 

mogelijk voor zaken die door de Hoge Raad zijn 

behandeld. Van deze zaken is de gemiddelde 

doorlooptijd achterhaald.  

De doorlooptijd van het totale opsporingsonderzoek van 

dergelijke zaken hebben we niet kunnen achterhalen 

Beperking 

kostenaftrek 

- Kosten die in mindering worden gebracht worden niet 

geadministreerd. In dit hoofdstuk hebben we wel 

gegevens gepresenteerd over de hoogte van opgelegde 

ontnemingsbedragen. 

Flexibel 

boeteplafond 

-/+ Op de cijfers over zaken in opsporing bij de politie en de 

strafeis van het OM na, zijn de indicatoren van een 

waarde voorzien. 

Ambtelijke 

corruptie, niet-

ambtelijke 

corruptie, 

witwassen, WED 

-/+ Het is niet mogelijk gebleken cijfers over de inzet van 

dwangmiddelen, over opsporingsonderzoek door de 

politie of over de strafeis van het OM te betrekken in dit 

onderzoek. Ook over transactiebedragen beschikken we 

niet. De geformuleerde indicatoren met betrekking tot 

het aantal zaken behandeld door het OM, het aantal 

zaken waar de rechter een beslissing over heeft 

genomen, afdoening door het OM met een transactie of 

strafbeschikking, afdoening door het OM waarbij zij 

overgaat tot vervolging bij de rechter en de hoogte van 

de door de rechter opgelegde straf zijn wel van een 

waarde voorzien.  

Misbruik 

gemeenschapsgeld 

- Op basis van de gegevens die de Raad voor de 

Rechtspraak en het CBS beschikbaar hebben is het niet 

mogelijk om misbruik van gemeenschapsgeld als 

zaakscategorie in het bestuursrecht te identificeren. Het 

is daarom niet mogelijk de indicatoren van een waarde 

te voorzien. 

 

Zoals uit dit overzicht blijkt zijn niet alle gewenste gegevens voorhanden. In 

aanvulling op de in het bovenstaande overzicht gegeven toelichting:  

 In de eerste plaats bleek het niet mogelijk opsporingscijfers van de politie in 

deze studie te betrekken. Gebleken is dat de opsporingscijfers van de politie 
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niet aansluiten resp. niet aangesloten kunnen worden op de cijfers van het 

OM, omdat de politiecijfers gebaseerd zijn op een maatschappelijke 

classificatie en de OM cijfers op wetsartikelen. Daarom zijn ook geen 

geschikte cijfers beschikbaar over de inzet van dwangmiddelen in 

opsporingsonderzoek door de politie. Dit geldt ook voor cijfers over de inzet 

van dwangmiddelen door de FIOD en Rijksrecherche.  

 In de tweede plaats is gebleken dat de door het OM ter terechtzitting 

gevorderde strafeis niet wordt geregistreerd in de registratiebestanden van 

de in deze studie gesproken actoren. Het is daarom niet mogelijk gebleken de 

strafeis te betrekken in de gegevensverzameling.  

 

Hoofdstuk 5: Implicaties voor de evaluatie 2020 

In hoofdstuk vijf staan onderzoeksvraag 7 en 8 centraal: (7) Welke gegevens zijn 

niet beschikbaar, maar wel noodzakelijk om in 2020 een adequaat oordeel te 

geven over de bijdrage van de wet? En (8) op welke wijze en door wie zouden deze 

ontbrekende gegevens geregistreerd moeten worden? 

 

De mate waarin met enige zekerheid uitspraken kunnen worden gedaan over het 

effect van de wetswijziging is mede afhankelijk van de volledigheid en 

betrouwbaarheid van de nulmeting. Op basis van deze nulmeting moeten we 

vaststellen dat het aantal gegevens/indicatoren dat bruikbaar is voor de evaluatie 

- dat wil zeggen beschikbaar is, voldoende zeggingskracht heeft en valide en 

actueel is, op onderdelen (aanzienlijke) lacunes vertoont. Geschikte indicatoren 

zijn de doorlooptijden van de beklagprocedure bij de Hoge Raad, de 

zaaksaantallen bij het OM en de rechtspraak en de strafhoogte. Een aantal 

wezenlijke indicatoren kan thans niet gemeten worden vanwege een gebrek aan 

goede gegevens en consistente verslaglegging bij verschillende actoren in het veld 

(bijv. doorlooptijden bij de rechtbanken, opsporingscijfers van de politie en de 

strafeis door het OM ter terechtzitting). Deze bevinding is overigens niet nieuw. 

De Algemene Rekenkamer stelde indertijd al vast dat er verbeteringen 

noodzakelijk zijn in de betrouwbaarheid en volledigheid van de 

informatie(systemen) in de strafrechtketen.10 

 

Een investering in de indicatoren kan de zeggingskracht van de evaluatie 

vergroten. Een betrekkelijk geringe inspanning met een hoog rendement is 

gelegen in de indicator die de doorlooptijd van de beklagprocedure voor 

inbeslagneming weerspiegelt. In navolging van de Hoge Raad zou bij de gerechten 

het verschoningsrecht als een apart zaaktype kunnen worden ingevoerd waardoor 

                                                           
10

 Algemene Rekenkamer, Prestaties in de strafrechtketen, Den Haag 2012. Algemene Re-
kenkamer, Vervolg op onderzoek “Prestaties in de strafrechtketen”, brief aan Tweede 
Kamer d.d. 28 februari 2013. 



16     |   mei 2018 

in de gerechtelijke systemen de doorlooptijd van verschoningsrechtzaken 

zichtbaar wordt. Bij andere indicatoren is de meerwaarde minder eenduidig.  

 

De bevindingen op basis van deze nulmeting brengen ons tot de volgende 

uitgangspunten voor de evaluatie: 

1. Bij de evaluatie in 2020 dienen in essentie twee vragen te worden 

beantwoord: 

a. wat is de bijdrage van de wijziging van de wet aan de uitvoerbaarheid, 

resultaten en effectiviteit van het beleid gericht op de bestrijding van 

de financieel-economische criminaliteit? 

b. hoe hebben de wijzigingen bijgedragen aan de effectiviteit (incl. 

uitvoerbaarheid en resultaten) van het beleid? 

Deze vragen worden beantwoord met behulp van een toets van de 

beleidstheorie (feitelijke werking van de wijzigingen in 2020 versus de 

verwachtingen in 2014) en met behulp van een vergelijking van de waarde van 

indicatoren voor en na de wetswijziging. 

2. Een evaluatie op basis van de situatie voor én na de beleidsinterventie is gelet 

op de kenmerken van het onderwerp van evaluatie het hoogst haalbare en 

het meest perspectiefrijk, mits de evaluatie berust op een mix van 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.  

3. Kwantitatief 

a. Gelet op de fluctuaties in de waarde van de indicatoren bij de 

nulmeting, de relatief lange doorlooptijd van financieel-

economische zaken, de vertraagde beschikbaarheid van zaken en de 

relatief geringe omvang van zaken stellen wij voor ook bij de 

evaluatie 2020 de indicatoren niet te baseren op één peiljaar, c.q. 

het meest recente jaar, maar de waarnemingen te baseren over een 

reeks van jaren. Dit zou kunnen betekenen dat de evaluatie niet in 

2020 kan worden opgeleverd.  

b. De set kwantitatieve indicatoren vertoont op een aantal onderdelen 

(substantiële) lacunes. Investeringen in kwantitatieve indicatoren 

dienen weloverwogen, selectief en met zuinigheid plaats te vinden. 

Het relatief bescheiden aantal zaken in combinatie met de 

omvangrijke contextuele veranderingen - in capaciteit binnen de 

strafrechtketen en veranderende wet- en regelgeving - resulteert 

naar verwachting in een beperkte impact van de wettelijke 

wijzigingen en stelt grenzen aan de zeggingskracht van aanvullende, 

verbeterde en meer verfijnde indicatoren. Zelfs in de ideale 

(hypothetische) situatie dat we de beschikking zouden hebben over 

consistente, betrouwbare en actuele meetwaardes voor een brede 

set indicatoren die de gehele keten dekt is behoefte aan de inzet van 

andere, meer kwalitatieve methoden. 
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c. Vooruitlopend op de evaluatie 2020 zou reeds gestart kunnen 

worden met onderzoek naar de mogelijkheid van indicatoren op het 

terrein van de doorlooptijd van gerechten, de inzet van 

dwangmiddelen die mogelijk zijn geworden als gevolg van de 

wettelijke verruiming, de registratie van strafeisen door het OM en 

de registratie van kostenaftrek bij opgelegde ontnemingsbedragen.  

4. Kwalitatief 

a. Naast empirische gegevens over het verloop van de indicatoren 

moet kwalitatieve informatie worden verzameld. Daarbij kan 

gedacht worden aan: 

i. dossieronderzoek/rechtspraakonderzoek bij de vier grote 

rechtbanken/ hoven (bijv. over ontnemingsbedragen);  

ii. een survey onder vertegenwoordigers van het Openbaar 

Ministerie resp. rechterlijke macht; 

iii. verdiepende interviews met verschillende partijen in de 

strafrechtketen (ministerie van Justitie en Veiligheid, 

advocatuur, rechterlijke macht, OM, opsporing etc.); 

iv. deskresearch. Daarbij gaat het o.a. om de veranderingen 

in de relevante context na 2014. Uit de nulmeting is naar 

voren gekomen dat ook in de komende jaren rekening 

moet worden gehouden met veranderingen die losstaan 

van de wetswijziging uit 2015, maar die wel doorwerken 

in het doelbereik van die wet (bijv. strafbaarstelling 

‘eenvoudig’ witwassen in 2017, wijzigingen die op stapel 

staan in het verschoningsrecht etc.). 

b. De kwalitatieve methodes zijn zowel gericht op de ‘wat’-vraag 

(effect van de beleidsinterventie c.q. wetswijziging, in aanvulling op 

de kwantitatieve indicatoren) als op de ‘hoe’-vraag (toetsing 

beleidstheorie). Is de beleidstheorie plausibel of werkten de 

mechanismen anders (afschrikwekkende werking straffen in relatie 

tot bijv. reputatieschade, invloed kwalitatieve en kwantitatieve 

capaciteit, prioriteitstelling aan financieel economische criminaliteit, 

zijn de opsporingsrichtlijnen aangepast door de PG’s naar aanleiding 

van de wet, invloed van de wet op beslissing om te vervolgen of te 

transigeren etc.)? 


