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Achtergrond is doelgroep non-compliance monitoring

Het doel van dit project 'Doelgroepbepaling' is het inventariseren van methoden om potentidle overtreders
nader te identificeren. Dit kunnen overtreders zijn in het witte, geregistreerde, circuit of in het zwarte, Met
geregistreerde, circuit. Op basis daarvan zou een methode gekozen of geconstrueerd moeten worden die
toepasbaar is in het project Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving II. In een eerder project Monitoring
Beleidsinstrumentele Wetgeving, MBW I (zie rapportage van die naam uit jan. 1998), is een
nalevingsmonitor ontwikkeld, waarbij d.m.v. een potentiele dader-survey een aselecte steelcproef van de
doelgroep van een wet benaderd werd met vragen over naleving en achtergronden van naleving (T11 model
van naleving). Tegelijkertijd werd getracht de omvang van de naleving te bepalen door de bij de wet als
toezichthouder aangewezen Controledienst of BOD (Bijzondere Opsporings Dienst) aselect controles te
laten uitvoeren. In beide gevallen heeft men een lijst van personen/bedrijven van de doelgroep van de wet
nodig (ofwel een bestand) om een steekproef uit te trekken. Bij het begrip 'doelgroepen' denke men
bijvoorbeeld aan ondememers, boeren of mensen die huursubsidie hebben aangevraagd.
Non-compliance by beleidsinstrumentele wetgeving is meetbaar

111

De methode van potentidle dader doelgroep survey is te vergelijken met de Politiemonitor, die ten aanzien van
slachtoffercrirninaliteit een goed beeld van de werkelijke omvang van criminaliteit in de buitenwereld geeft.
11 Traditioneel werken handhavingsorganisaties met cijfers uit de eigen bedrijfsadministraties. Het probleem
hiervan is dat deze vaak onvolledig en onbetrouwbaar zijn en gebaseerd op een selectieve controle/recherche
dan wel selectieve aangifte/meldingen van slachtoffers (burgers of becirijven). Vandaar dat men, bij de politie
althans, is overgegaan op een meer exteme vorm van monitoring via slachtofferenquetes. Bij de bijzondere
111
wetten, de beleidsinstrumentele wetgeving, moet een dergelijke vorm van exteme monitoring nog goeddeels
van de grond komen.
11
Gericht handhaven en gericht monitoren impliceren elkaar

•
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Het monitoren van de omvang van overtreding is slechts een van de manieren om gericht te handhaven; dat
wil zeggen, daar te handhaven waar het nodig is, waar de handhavingsbehoefte of het handhavingstekort het
gootst is, daar waar de meeste kans is op overtreders te stuiten of ( -Inar vvaar de mogelijkheid van preventie of
afschrikking het grootst is. Gericht handhaven kan Met zonder: kennis van doelgroepen, kennis van risicofactoren en van de lcwaliteit van risico-analyses, kennis van de omvang van het witte maar ook het zwarte
circuit, kennis van de emst van de gevolgen van non-compliance. Oftewel kennis voortgekomen uit gericht
monitoren van doelgroep en handhavingsinsparming. Deze kennis kan in hoofden zitten van mensen of vervat
in geautomatiseerde beslissingsregels. Vandaar dat de studie zich ook richt op bestanden die een
doelgroepbenadering of een risico-analyse mogelijk maken.
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Aard van de studie: geen k-ookboek maar werkboek
De studie wil via inventarisatie van best practises in de wereld van de hanclhaving en door constructieve

aanvulling daarvan gerichte handhaving en gerichte monitoring vooruit helpen. Hoe gerichter handhaving
is, hoe malckelijker monitoring daarvan en andersom; hoe beter de monitoring is, hoe beter, gerichter kan
de handhaving zijn. Vandaar dat de analyses deels over de handhavingspralctijk gaan, deels over de
monitoring daarvan. De behandelde onderwerpen, dark number van de omvang van non-compliance,
risico-factoren, zwart circuit zijn alle moeilijk grijpbare onderwerpen. Vooruitgang valt Met te boeken
door het geven van harde oplossingsregels en 'kookboek-instructies', maar door het geven van inzicht,
werkmodellen en een waaier van mogelijk nuttige teclmieken. In deze zin is deze studie een werkboek,
een aanzet tot een praktische handleiding. Op lange termijn helpt alleen het beleidsmatig stimuleren en
sturen op al deze gebieden. Vandaar dat naast technische oplossingsrichtingen ook meer structurele
aanbevelingen worden gedaan voor gerichter handhaven en gerichter monitoren (zie hoofdstuk 5.
Aanbevelingen). De onderwerpen zijn, zoals blijkt, sterk met ellcaar verbonden. Gemeenschappelijk is een
sterke orientatie op de buitenwereld en de impact van de handhavende instantie. Omvang non-compliance,
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risicofactoren, zwart circuit, zijn dan ook hoofdbestanddelen van een criminaliteitsbeeldanalyse. Het
bevorderen of zelfs vereisen van criminaliteitsbeeldanalyses waarop handhavingsbeleid gestoeld kan
worden maakt onderdeel uit van het huidige centrale en regionale beleid van partijen betroldcen bij politie
en ldassieke criminaliteit (Binnenlandse Zaken, politieregio's, parketten, College van PG, Ministerie van
Justitie) alsook van partijen op het gebied van economische ordeningscriminaliteit (alle vakdepartementen, SOD-en en andere inspecties, parketten, College van PG, Justine). Als voorbeeld van een
vakdepartementale nadruk op criminaliteitsbeelden ter schraging van beleid moge het besluit van VROM
gelden om systematisch milieu(on)veiligheidsbeelden te gaan malcen samen met de handhavingspartners.
Doelgroepen in vele soorten en maten
Het is zinnig om verschillende vormen van doelgroepen te onderscheiden:
1. Doelgroep als bedoeld door wetgever, beleid of handhaving
2. Geindividualiseerde doelgroep: d.w.z. waarbij de bedoelde leden met naam, adres e.d. bekend zijn
3. Feitelijke doelgroep: waar conununicatie over beleid, regels en/of handhaving is aangekomen
4. Risicovolle (sub)doelgroep (in vergelijking met de hele doelgroep)
5. Overtredingsgeneigde doelgroep (zonder handhaving)
6. Overtredende doelgroep
Doelgroepbepaling en doelgroepkennis gnat dus snel over in risico-analyse. Deze verschillende doelgroepen
brengen voor een deel ook verschillende criteria met zich mee: rechtsgelijkheid voor de wetgever, effectiviteit
voor de beleidsmaker, en rechtrnatigheid voor de handhaver. Ook als het accent op rechtmatigheid ligt, is het
goed dat men in alle fasen van de beleidscyclus de doelgroep en de subdoelgroepen goed kent. Een
doelgroepbepaling is beter naarmate deze beter voldoet aan een aantal criteria:
1. Explicitering: men de doelgroepen in de verschillende fasen expliciet onderscheidt
2. Precisiejlexibele schaalgrootte: men de hele doelgroep beter {can onderverdelen in subgroepen/ldassen
3. Operationaliseerbaarheid:men het at dan niet lid zijn van de doelgroep ook maldcelijk Ian vaststellen
4. Registreerbaarheid: men het at dan niet lid zijn van een doelgroep onderwerp van registratie heeft
gemaalct
5. Flexibele indeling: men verschillende ingangen of indelingsperspectieven kan hanteren
6. Consistentie: men doelgroepindelingen hanteert die consistent zijn met andere doelgroepindelingen (zodat
men onderling !can vergelijken)
7. Rijkheid en diepgang: men meer gegevens heeft over de doelgroepen die men kan gebruiken voor het
bepalen van homogeniteittheterogeniteit van de leden van de doelgroep (risico-analyse, flexibele indeling)
8. Beleidsrelevante gegevens: men meer gegevens heeft over zaken als omvang van de doelgroep en/of
vvaarde van de doelgroep
termen van omzet, maatschappelijke impact op onveiligheid, potentiele
dreiging van onrechtmatigheid.
Zo gebruiken politie, provincie en IMH bij het indelen van bedrijven in het kader van handhaving van
milieuregels ieder een eigen indeling. Men voldoet dan niet aan de Icwaliteit van consistentie en men maakt
het zo moeilijk om infonnatie te vergelijken en uit te wisselen. De meeste doelgroepen die voor sociaaleconomisch ordeningsrecht 'van belang zijn, kennen een registratieplicht en vormen daarmee een wit,
geregistreerd circuit. Het probleem van de onbepaalbare doelgroepen maakt dat ze wat moeilijker voor
onderzoek of controledoeleinden benaderbaar zijn, maar dit is nooit absoluut; een meer of minder groot deel
van de doelgroep zal toch ergens lid van zijn, bijvoorbeeld van een branchevereniging en de rest Ian men met
enige moeite en creativiteit ter plaatse van het relevante handelen (vervoer, werlcplek, invoer, economisch
handelen) benaderen.
Bestanden voor verschillende fincties
In de meest simpele vorm client een bestand als een inventaris, een kaartenbak, van alle doelgroepleden. Men
weet dan met naam en toenaam wie tot de doelgroep behoren, men !can dan deze geindividualiseerde lijst
hanteren om te mailen, om ze aan te schrijven dat men ze voor controles wil bezoeken of om ze aan te
schrijven of ze mee willen werken aan een onderzoek. De voornaamste kenmerken voor een dergelijke
database zijn dan:
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a. Volledigheid en precisie: iedereen die deel uitmaakt van de bedoelde doelgroep moet erin zitten en er
moeten met meer personen inzitten dan noclig (dus met te groot en Met te klein)
b. Betrouwbaarheid en geactualiseerd: de gegevens moeten juist zijn (geen vervuiling dus)
Verreweg de meeste indelingen, zowel overheidsinstanties als de Belastingdienst als commerciale
dataleveranciers, baseren de categorieen en/of het ledenbestand van hun database in eerste instantie op de
registers van de Kamer van Koophandel. Omdat deze een passief registratiebeleid voert, is schoning
belangrijk. Bij een registratieplicht zoals bij verglumingen in het kader van de Wet In- en uitvoer bouwt het
bestand zichzelf op met relevante gegevens die verder goon dan naam en adres. Voor doeleinden van
compliance risico-analyse Naar is de kans op overtreding het grootst?") moet een bestand bestaan uit zowel
compliance gegevens (uitkomsten van controles) en interactiegegevens (omvang uitvoer, soort product of
achtergrondgegevens, grootte bedrijf, bedrijfsstructuur).
Risico-analyses in de vorm van risicofactoren
Risico's bestaan uit lcansrisico's (een bepaalde waarschijnlijkheid dat jets mis gaat) en waardenrisico's (de
emst of de schade als er jets mis gaat). Risico-analyse ligt deels in een reflectie waar qua compliance de
zwakheden liggen in productie/procesketens (bijvoorbeeld de milieuketen) dan wel in de beleidsketen van
wetgever tot uitvoerder en handhaver. Het belang in de handhaving ligt in de mogelijkheid om selectief
handhavingsmiddelen, in het bijzonder controle, in te zetten, namelijk daar waar dit het meest nodig is,
oftewel daar waar de kans op overtreding het grootst is. Hiermee vergroot men de paldcans en daarmee de
effectiviteit van detectie en preventie. Methodisch bestaat risico-analyse uit het kunnen voorspellen dat er
jets tnis gaat, althans onder bepaalde condities meer kans heeft mis te gaan dan onder andere condities.
Een globale indeling van de verschillende soorten risico's valt te geven met een causaal risicomodel:
risico's

ACHTERGROND

OORZAKEN (NON)COMPLIANCE
(28)

• lidmaatschap van
(sub)doelgroep (1)
-

• achtergrondkenmerken
als omvang of leeftijd
bedrijf (2A)

1-+

slechte economische situatie

- T11-factoren als financiete
voordelen van overtreden(T2b)
of geringe pakkans (T6-9)
- interacties met overheid, bijv.
geweigerde vergunning

(NON)COMPLIANCE

EFFECTEN VAN

in het verleden of op
andere gebieden (3),
bijv. niet-registratie (4)

(NON)COMPLIANCE
(6)

(NON)COMPLIANCE
op een bepaald gebied

8. Bijbehorende kenmerken
7. Evidentie/bewijsmiddelen

- overall houding tg.v.
compliance
CONTEXT (5)
• Contextuele gedragingen
- (ln)consistenties, irrationeel gedrag
- statistisch irregulier gedrag

bijv.
- klachten, geruchten, tips
- relatief veel ongelukken, bijv.
op werkplek of bij verkeer/
vervoer
• milieuschade
- witwassen
- onverklaarbare rijkdom of
economische positie

tijd
signalen, verdachte omstandigheden

Verschillende controle- of opsporingsdiensten richten zich op verschillende zaken. Zo werkt de
Rijksverkeersinspectie wel met aselecte steekproeven (of soms jets selecter met vangnet-fuikcontroles)
waarin de verschillende overtredingsgraad van subgroepen (1) naar voren komt. De Arbeidsinspectie
werkt vooral met oorzakelijke factoren (2b), waarvan de inschatting van de overall compliance houding
een zeer belangrijke is. De Belastingdienst werkt op verschillende fronten, zowel achtergrondvariabelen
(1, sterke indeling in subgroepen en 2a, startende bedrijven als aparte risicocategorie), als oorzaken (2b.
moraliteit of integriteitsscores, waarvan non-compliance in het verleden, 3 trouwens ook deel van
uitmaalct). Ook hanteert men bij de Belastingdienst Particulieren als zoelcmodel afwijkingen van het

GERICHT HANDHAVEN EN MONITOREN

ifi

Managementsamenvatting

•
•
•

standaardpatroon (5, statistisch irregulier gedrag). Meer opsporings-gerichte instanties als CRI, ECD of
IRT's zullen sneller werken met non-compliance in het verleden of op verwante gebieden (3) of met
contextueel verdachte gedragingen (ondoorzichtige eigendomsconstructies, reizen zonder lading op beenof terugweg).
De kwaliteiten van risico-analyse liggen in a) hoge voorspelbaarheid van daderschap; b) relatief hogere
kans op daderschap in de risico-groep in vergelijking met de rest van de doelgroep; en c) pralctische
uitvoerbaarheid (de kosten, moeite en rechtmatigheid van het verIcrijgen en toepassen van informatie en
risicofactoren op sectoren en actoren). De evaluatie van de kwaliteit van risico-analyse zal dan ook altijd
een vergelijking moeten inhouden van compliance binnen de algemene risicogroep (eventueel via aselecte
steekproef getrolcken) en de selecte risicogroep.
Zwart circuit is te verhelderen
Het zwarte circuit is belangrijk omdat men bier veel illegale handelingen verwacht. Systematisch
georganiseerd en uitgevoerd, schuilt bier de georganiseerde criminaliteit. Half verscholen, half verborgen
is dit het gebied van delcmantelfinna's. Per definitie is het zwarte circuit niet goed benaderbaar, men heeft
zich meestal willens en wetens niet geregistreerd juist met het doel om illegaliteit te beoefenen. De
samenhang tussen wit/zwan circuit en legaaUillegaal handelen is met een matrix te verduidelijken, waar
wat voorbeelden aan zijn toegevoegd.

Wit circuit
goed geregistreerd

Legaal handelen

Illegaal handelen

Grijs. Tussen legaal en illegaal in

overall correct compliant;
bliv. legate bedrijven die
zich aan milieuwetten
houden

illegaal handelen
zwart werken evt.
organisatiecriminaliteit, bijv.
milieuovertredingen, zwart
werken

- wetsontwijking, juridisch
discutabele activiteiten zoals
belastingconstrudies
- gedoogde activiteiten , &fr.
geregistreerde coffees hops en
prostituoes, gedoogde
woonschepen
bijv. niet-geregistreerde
coffeeshops die betrokken MO bij
gedoogde activiteiten

Zwart circuit
niet geregistreerd
terwiji verplicht

in ieder geval illegaal niet
geregistreerd; bijv. illegaal
verblifvende
vreemdelingen

Grijs circuit
foist geregistreerd

mogelijk per ongeluk fout
geregistreerd

Open: niet hoeven
te registreren

correct gedrag

waarschijnlijk opzettelijk en
systematisch illegaal
handelen evt. georganiseerde
aiminahteit, bijv. snorders,
drugshandelaren,
men sensmokkel,
wapenhandelaren
mogelijk expres fout
geregistreerd, mogelijk
dekmantelbedrijven, bijv niet
als zodanig bekende
vervoerders van milieu-afval
van tevoren niet bekende
overtreders, b//v. zwartniders
in het openbaar vervoer;
illegaal invoeren beschermde
diersoorten

onduidelijke personen/instantes
met onduidelijke, wat
schimmige/obscure activiteiten,
bilv. milieu-makelaars, niet als
zodanig geregistreerd
bijv. Orden op een fiets zonder
achterlicht

Waar men in het wine circuit illegale handelingen op het spoor kan komen door reguliere controle van het
reguliere circuit, moet men de individuele leden van het zwarte circuit nog via recherche-activiteiten eerst
opsporen. Onderzoelcsmatig kan men op het zwarte circuit zicht proberen te lcrijgen via verschillende
invalshoeken (par. 4.4.2). Een systematisch te exploreren route bestaat in de systeemaanpak, het volgen
van de productie- en handelsketen van producent naar consument (is de hele stroom wit en legaal of
verdwijnt een gedeelte onder de grond?)
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collectief niveau

Bestanden/gegevens over alle bekende activiteiten en betrokkenen in de relevante keten

Importeur

Producent

Handelaar

Detaillist

individueel
niveau

Consument

I.

CMC

Een andere benadering bestaat uit het bekijken van mogelijke wit-zwart interacties. In het laatste geval
buit men informatie over het zwart circuit uit door mogelijke interacties met het wine circuit. De
hierboven genoemde 'ketencontacten' vormen hier slechts een onderdeel van.

Altematief
Zwart circuit

2b

Wit circuit

3

•

Zwart circuit
6

4a

CMC
4h

la.
lb.
2a.
2b.
3

Registratiestroom
Non-registratiestroom
Legal iteitsstroom
Illegaliteitsstroom
Interactie

4a.

Legalisering

4b.

Excommunicatie

5.
6.

Zwart-circuit circulatie
Exit

Zich gewoon laten registreren zoals voorgeschreven
Zich niet (willen) laten registreren, per ongeluk, expres
Het witte circuit verkiezen
Ondergronds gaan, via stromannen gaan werken
Gebruik maken van elkaars diensten bijvoorbeeld (witwassen, handel drijven)
Oorspronkelijk verboden handel toelaten mits men
registreert
Een legale persoon/activiteit verbieden, opheffen;
bijvoorbeeld door sancties, WED
Uitbreiding activiteiten, overstap, displacement
Veroordeeld worden, rentenieren, emigratie, over-lijden

Monitoring van het zwarte circuit zal, in tegenstelling tot monitoring van het witte circuit nooit dezelfde
graad van betrouwbaarheid of validiteit kunnen bereiken als monitoring van het wine circuit of dat van in
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principe onbepaalde doelgroepen. En als de hoofdmoot van overtredingen in het witte circuit plaatsvindt
(de 'gewone' organisatiecriminaliteit), dan is dat oak niet erg. Echter voor zover de gerichte handhaving op
het zwarte circuit belangrijk is, dan geeft een gerichte inzet van de geschetste teclmieken in ieder geval
een indicatie van aard, omvang en ontwikkeling van het zwarte circuit.
Wel en niet over de BOD-en; maar niet alleen over BOD-en
De behandelde onderwerpen 'doelgroepen, non-compliance, risico-analyse, zwart circuit en bestanden'
maken deel uit van het takenpaldcet van inspecties, controlediensten en de zogenaatnde BOD-en
(Bijzondere Opsporingsdiensten). Uiteraard zijn oak andere afdelingen bij deze onderwerpen betrolcken;
wetgeving, beleid, uitvoering en IT-afdelingen. Risico-analyse is meer typerend voor controlediensten als
AID en Belastingdienst, terwij1 zwart circuit identificatie meer een zorg is van recherchediensten als ECD
en FIOD. Maar er is ook interactie met wetgeving en beleid; bestandskoppeling is uiteindelijk wettelijk
geregeld en als het non-compliance circuit groot wordt geacht, dan krfigt het beleidsmatige aandacht. Hoe
dan ook, het rapport gaat (hoofdstuk 3) in op bestaande pralctijken van controle- en opsporingsdiensten om
inzicht te Icrijgen in algemeen mogelijke methoden en teclmieken (hoofdstuk 4). Ms inspiratie en
illustratie. Het is uitdruldcelijk niet de ambitie om met de korte beschrijvingen volledig recht te doen aan
alle kwaliteiten en werkvarianten van de verschillende diensten. De hoop is wel dat de uitkomsten
voldoende inspirerend en richtgevend zijn voor handhaving en beleid am handhaving- en beleid gerichter
uit te voeren en te monitoren. Vandaar de titel en de algemene conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5),
die zich zowel richten op (handhavings)beleid als op de systematische monitoring ervan.
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Het doel van dit project is het inventariseren van methoden om potentiele overtreders te
identificeren. Op basis daarvan dient voorts een methode gekozen of geconstrueerd te worden die
toepasbaar is in het project Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving if In een eerder project
Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving, MBW I (zie rapportage van die naam uit januari
1998), is een nalevingsmonitor ontwikkeld, waarbij door middel van een survey een aselecte
steelcproef van de doelgroep van een wet benaderd werd met vragen over naleving en
achtergronden van naleving (T11 model van naleving). Tegelijkertijd werd getracht de omvang van
de naleving te bepalen door de bij de wet als toezichthouder aangewezen BOD (Bijzondere
Opsporings Dienst) aselect controles te laten uitvoeren. In beide gevallen heeft men een lijst van
personen/bedrijven van de doelgroep van de wet nodig om een steekproef uit te treldcen.
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WAT IS ONDERZOCHT EN HOE

1.1. Achtergrond
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Bij het begrip 'doelgroepen' denke men aan ondernemers, boeren of mensen die huursubsidie hebben
aangevraagd. Via survey-onderzoek onder die doelgroep en aselecte controles uitgevoerd door de
betreffende BUD wordt gepoogd een schatting te geven van de omvang van de groep overtreders.
Maar hoe groot is bij de verschillende wetten en doelgroepen het grijze of zwarte circuit? Dit is van
belang omdat (schatting van) de omvang van niet-naleving twee componenten heeft:
- Een witte component: dit is de omvang van niet-naleving zoals die voorkomt bij dat deel van de
doelgroep dat bekend is (bij de BUD) dan wel anderszins geregistreerd is.
- Een grijze of zwarte component:' mensen die wel onder de doelgroep vallen maar die niet
bekend zijn bij de betreffende instanties (administratieve of controle-instanties).
Iemand die in het geheim komkommers verbouwt wordt normaliter niet in het kader van de BTW
gecontroleerd. Iemand die illegaal of zwart een bedrijf of win.kel runt staat nergens te boek en
ontvangt geen aanslag voor vennootschapsbelasting. De kans dat er gecontroleerd wordt is bij de
zwarte component van de doelgroep afwezig of ldein, maar in ieder geval geringer dan bij de wine
component van de doelgroep. Echter, het niveau van overtreding zal bij de (ten onrechte)
geregistreerden (hoogstwaarschijnlijk) zeer hoog zijn, waarom zouden ze anders zich niet laten
registreren. Neem bijvoorbeeld een groep met 80% geregistreerden en 20% niet geregistreerden.
Wanneer het overtredingspercentage bij de geregistreerde groep 20% is en bij de niet-geregistreerde
80%, dan komt de helft van de overtreders uit het grijze circuit.
Figuur 1. Overtredingspercentages geregistreerden/niet-geregistreerden
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20% Zwart = nietgeregistreerde groep

80% Wit = geregistreerde groep
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Grijs of zwart wordt vaalc door elkaar gebruikt. Zoals later zal worden beargumenteerd, is het handiger om 1gijs te reserveren
voor een fout geregistreerde doelgroep en 'zwart' voor een niet-geregistreerde doelgroep.
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In de figuur is sprake van een zwart-wit 'evenwichtssituatie', of in het geval van voortzettende
verschuivingen richting zwart of wit, van een 'omslagsituatie'. Het aantal overtreders in het zwarte
circuit is even groot als in het witte circuit. Dit maakt het des te belangrijker om greep te krijgen op
het zwarte circuit, te zien of er een schatting van de omvang te maken is en te bekijken hoe controleactiviteiten daartoe kunnen worden uitgebreid. Het probleem van het zwarte circuit is alom erkend
en alom is er een zeker fatalisme/despair om het in Icaart te brengen. Dit leidt tot de wanhoopsschatting, vaak te vememen in de wandelgangen van beleid en rechtshandhaving, dat het zwarte
circuit 10% is, net zoals het percentage fraudeurs binnen de wine groep 10% zou zijn.
In MBW I speelde het probleem van de slecht bepaalbare doelgroep vooral bij de precursorenwet
en wel op drie manieren:
- Ben met naam en adres bekende doelgroep te bepalen om daaruit elementen te treldcen (aselecte
steekproef) voor het doen van controles door de BOD om overtreding vast te stellen of voor het
beantwoorden van vragen door de onderzoeksinstantie naar mogelijke overtredingen;
- Voorzover men wist dat deze doelgroep beperict was (een subset was van de hele doelgroep of
populatie), te bepalen hoe groot de ontbrekende subsets zijn met liefst nog een indicatie hoe
groot daar het percentage overtredingen is. Deze subsets bestaan enerzijds uit sets waar
overtreding onwaarschijnlijker is (een meer algemene doelgroep van bedrijven of personen),
anderzijds uit sets waar overtreding veel waarschijnlijker is, de zogenaamde grijze of zwarte
circuits;
- Te bepalen wat de referentiegroep was waar men bij survey of expertsessie aan moest refereren
bij het soort vragen als "Hoe groot schat u het percentage van doelgroep X dat bewust
overtreedt".
Het eerste probleem is 'opgelost door een zeer beperkte doelgroep te hanteren, namelijk die groep
die zich op basis van een aanschrijven van de betreffende BOD (de ECD) op basis van een mime
adressenlijst (2700 bedrijven) had aangemeld (700 bedrijven). Ben duidelijke subset dus. Het
tweede probleem is voor een deel 'opgelost' door van het totaal aan overtredingen te schatten welk
gedeelte door het 'witte', reguliere circuit werd begaan en welk gedeelte door het zwarte of
irreguliere circuit. Het derde probleem werd in de surveys op een andere manier opgelost dan in de
expertsessie. In de surveys werd namelijk een onbepaalde referentiegroep gehanteerd ("uw
collega's") dan wel een globaal bepaalde referentiegroep (fabrikanten/groothandels in chemische
grondstoffen). In de expertsessie werd de doelgroep specifieker omsclueven, te weten als alle
bedrijven die op de mime lijst van de ECD stonden. Het werken met verschillende referentiegroepen maalct vergelijking van de uitkomsten dubieus.
Zoals het onderzoeksdoel hierboven geformuleerd is, is het een combinatie van twee vragen: die
naar de algemene bepaalbaarheid van de normadressaten (om daarbinnen naar daders te vragen) en
die naar factoren die wijzen op een verhoogd risico. Op het eerste gezicht zijn de twee problemen
identiek. In feite zijn alle normadressaten potentiele overtreders. De nu in BMW I ontwikkelde
monitor heefl in ieder geval de beantwoording van de eerste vraag nodig met zicht op
beantwoording van de hoofdvraag "Hoeveel fraude/overtreding vindt er plaats?". Alles wat
bijdraagt tot beantwoording van de tweede vraag "zijn er kenmerken van elementen binnen de
doelgroep die samenhangen met daderschap? " is dan meegenomen. MBW I gaf hier maar zeer
beperkt antwoord op. Zo bleek het achtergionditem "mening over regeldruk i.h.a." samen te hangen
met daderschap (zoals gemeten). Men zet zo een eerste stap van een ongedifferentieerde potentiele
daderschapspopulatie naar het opsporen van de dader zelf.
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In het onderzoek wordt de nadruk op het eerste (doelgroepbepaling) gelegd, maar wordt ook aan de
tweede aandacht (risico-analyse) besteed. Zo zijn een aantal BOD-en bezig met het 'veredelen' van
de bestanden uit hun bedrijfsprocessensysteem, o.a. via de combinatie van datawarehousing en
datamining. In feite zijn dit vormen van risico-analyse. Bij het opstellen van risicoprofielen op basis
van dit soort analyses komt toch steeds weer basisvraag 2 om de hoek kijken: "Hoe selectief, op
basis van welke bestanden of domeinen, heeft men het controle- of opsporingsonderzoek
ondernomen dat geleid heeft tot de gegevens in de eigen bestanden?" De twee vragen hangen dus
nauw samen.

1.2. Onderzoeksvragen
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De onderscheiden onderzoeksproblemen/vragen voor de twee probleemstellingen laten zich in
eerste instantie als volgt formuleren:
Doelgroepbepaling
1. normadressaten: een definitieprobleem (intentionele omschrijving);
2. normadressaten feitelijk: welke eenheden (personen, bedrijven, handelingen) vallen feitelijk
onder de omschrijving van normadressaat (extensionele omschrijving; limitatieve opsomming);
3. subgroepen normadressaten: valt de groep van normadressaten al bij voorbaat uiteen in
subgroepen waar de kans op overtreding of benaderbaarheid/response verschillend is;
4. operationahsatie van normadressatenfeitelijk; hoe lcrijg je een lijst met namen en adressen, die
gebruilct lcunnen worden voor steekproeftrekking en benadering voor afname van een
vragenlij st;
5. referentiegroep: in welke algemene termen kan de doelgroep of kunnen de subdoelgroepen
worden aangeduid voor leden van de doelgroep (als het om surveytechnieken gaat of experts als
het om expertsessies gaat); dit probleem speelt omdat sommige van de in MBW-gehanteerde
methoden, die van de groepsschattingen, verwijzen naar een bepaalde doelgroep ("hoeveel van
uw collega's/ondernemers in de branche is geneigd de wet te overtreden?").
Risico-analyse:
6. welke kenmerken onderscheiden overtreders/overtredingen van niet-overtreders/ overtredingen;
risico-analyse in het algemeen;
7. welke van die kenmerken zijn in de pralctijk zinvol om selectief te controleren; targetting in de
praktijk.

Eigenlijk zijn er, gegeven de overall doelstelling (het geven van zo accuraat mogelijke
schatting/meting van de omvang van overtreding/overtreders) nog twee andere onderzoeksvragen
geformuleerd:
8. hoe kan men de resultaten van een selectieve response terugvertalen naar de resultaten (data uit
onderzoek)?
9. hoe kan men de resultaten van select/eve controleresultaten terugbuigen/reconstrueren naar
resultaten die zouden zijn gegenereerd als de methode aselect zou zijn geweest (data uit
controlepralctijk)?
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De onderscheiden vragen duiden op een steeds jets andere handhavingsvraag dan onderzoeksvraag.
Zie de tabel hieronder.

•
•
•

Tabel 1. Handhavinzwroblemen en onderzoeksaroblemen
TYPE VRAAG

HANDHAVINGSPROBLEEM

ONDKRZOEKSPROBLEEM

1.

wie zijn mijn doelgroepen

wat zijn rnijn onderzoekspopulaties

2.

nonnadressaten:
een
definitorisch
problean (intentionele ornschrijving);
normadressaten feitelijk: wellce eenheden
(personen, bedrijven, handel-ingen) vallen
feitelijk onder tie omschrijving van
normadressaat (extensionele omscluijving;
limitatieve opsom-ming);

3.

subgroepen normadressaten: valt de groep
van normaclressaten al bij voorbaat uiteen
in subgroepen waar de kans op overtreding
of bena.derbaar-heid/response verschillend

4.

is er al sprake van een globale risicotoedeling in de S dat potentiele daders
relatief vaak in bepaalde subgroepen
voorkomen

is mijn doelgoep homogeen; zijn
er redenen voor stratificatie

operationalisatii van normadressaten
feitelijk; hoe lcrijg je eat lijst met namen
en adressen, die gebruilct lcunnen warden
voor steelcproeftreklcing en benadering
voor afname van een vragenlijst;

is het belangrijk om eat volledig en goed
bestand te hebben van alle normadressaten

-

referentiegroep: in welke algemene
temien Ican de doelgroep of kunnen de
subdoel-groepen worden aangeduid voor
leden van de doelgroep (als het am surveytechnieken gaat of experts als het om

n.v.t

is;

-

van welke bestanden, bij
overheid of bedrijfsleven beschikbaar knit ik hanteren;
kan ik van een subset
gebruik maken en toch een

•
a
•
•

representatief beeld lcrijgen

5.

is het mogelijk om in het surveyonderzoek of in de expertsessies
naar verschillende referentiegroepen tegelijk/ achter elkaar te
vragen.

expeitsessies gaat);

6.

welke methoden bestaan er om kenmerIcen
te identificeren die overtreders/ overtredingen onderscheiden van niet-overtreders/overtredingen; risicoanalyse in het

beschik ilk in mijn handhavingsgegevens
over data die ik kan gebruilcen voor risicoanalyse; knit ik kerunerken van overtreders en niet-overtreders vergelijken; hoe

algemeen

ken ik risicoprofielen valideren

7.

welke van die kenmerken zijn in de
praktijk zinvol om selectief te controleren; targetting in de praktok

zijn de risicoverhogende factoren voldoende onderscheidend; zijn de extra
inspanningen en kosten voldoende de
moeite waard in termen van opbrengsten

8.

hoe kan men de resultaten van een n.v.t.
speelt dit probleem
voor
selectieve response terugvertalen naar de
longitudinale vergelij Icing (in de
resultaten (data uit onderzoek)? tijd) dan wel bij vergelijking
tussen wetten, doelgroepen, be-

9.

hoe kart men de resultaten van selectieve
controleresultaten terugbuigen/ moonstrueren naar resultaten rile zouden zijn
gegenereerd als de methode aselect zou
zijn geweest (data nit controlepraktijk)?

idem maar dan gebruik znakend
van meer gegevens, tijdens het
onderzoek verzameld, dan alleen
handhavingsgegevens
nvi

(repressief en preventiet)

leidstareinen

Kan ik mijn selectieve resultaten (zoals
normal is bij rechtshandhavingsinstanties) toch gebruiken voor schattingen
van naleving/overtreding van het geheel

S I

•
•
•

n.v.t

13. Aanpak
De aanpak van de onderzoeksproblematiek loopt langs verschillende lijnen. Bij de aanvang van
de studie werd door de opdrachtgever gesuggereerd om de BOD-en te benaderen en bij hen te
vragen hoe ze het doen. Interviews dus. De meest geschikte methode of de comb inatie van de meest
geschilcte elementen van methoden zou dan de gevraagde 'standaardbenadering' zijn. Gegeven de
honderden verschillende wetten die in aanmerlcing komen voor een MBW-analyse, zou het
antwoord op de vraag naar de meest geschilct methode ter identificatie van potentiele overtreders
moeten luiden "dit hangt steeds af van de betroldcen wet en daarmee van de betroldcen doelgroepen
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en mogelijk relevante bestanden". Dit antwoord moge adequaat zijn maar is onbevredigend. Het
moet toch mogelijk zijn om in ieder geval in globale termen aan te geven wat de hoofdmethoden
zijn, al was het alleen maar descriptief. Het antwoord wijst wel naar de wenselijkheid van twee
aanvullende benaderingen:
a. het ontwiklcelen van een systematiek/classificatieschema voor wetten
b. het ontwildcelen, niet zozeer van een logisch tot goede resultaten voerende methode maar het
ontwildcelen van een expert/fonim/procesmethode waarin experts helpen de twee vragen te
beantwoorden.
Verder lijkt het dan ook nodig om de descriptieve benadering ("hoe doet men het hier") uit te
breiden:
a. met een inventarisatie hoe men het elders doet, eventueel beter; men denke aan de
verzekeringsbranche, waar actuariele methoden via een vorm van risico-analyse moeten
voorspellen waar schades het hoogst zullen zijn;
b. normatief/creatief: met een specificatie hoe men het methodisch (nog) beter kan doen,
voorzover men dit al weet of te weten kan komen. Voor de twee onderscheiden hoofdvragen
zullen dan criteria moeten worden opgesteld.
Kortom: nog meer interviews plus lezen en (be)denken. Ms onderdeel van de studie is dan ook een
literatuurrecherche verricht. Relevante literatuur is - voor de geinteresseerde lezer - opgenomen in
bijlage 3. Literatuur die invloed gehad heeft op de tekst of waarnaar wordt verwezen is apart
vermeld. Gegeven de oorspron.kelijke vraagstelling, de uitwerlcing hiervan in het schema en de
voorgestelde benadering zijn er meerdere te bereiken eindproducten bij de analyse van
doelgroepbepaling (A) en risico-analyse (B):
1. een sjabloon waarmee men als handhaver of onderzoeker bij wetsanalyse overzichtelijk bij de
verschillende normen van een wet de bijbehorende doelgroepen kan specificeren. Een dergelijk
sjabloon zou ook heel goed door de wetgever gehanteerd kunnen worden bij het maken van de
wet. Op deze manier zou deze transparantie ook een bijdrage leveren aan apriori beoordeling
van de handhaafbaarheid van wetten
2. het komen tot een lijst van criteria waaraan doelgroepbepalingen (A) en risico-analyses (B)
dienen te voldoen
3. descriptieve irrventarisatie van de door de benaderde BOD-en gehanteerde methoden om tot
doelgroepbenaderingen te komen (A) of hoe ze risico-analyses uitvoeren of zouden willen
uitvoeren (B)
4. een beoordeling van de bestacmde methodieken (van A en B) aan de hand van de criteria
5. een zeer globaal overzicht van publieke dan wel commerciele benaderbare/opvraagbare
bestanden en handelaren in adressen met indicaties van beperkingen en kosten, ter wille van A
en B
6. een tentatieve classificatie van bepaalde families van wetten, doelgroepen e.d. waar de
gewenste methodiek een verschillende is
7. een set van praktisch-normatieve aanbevelingen van te hanteren methoden voor MBW
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Niet at deze ambities zijn volledig vervuld. Eindproduct 5 is moeilijk te verwezenlijken zonder
tot een lijst van commerciele dataleveranciers te komen. Vandaar dat volstaan is met een globale
verwijzing in bijlage 5. Voor 6, classificatie van families, van wetten, drong er zich nog geen
schema op; de problemen lopen dwars door families been. De andere producten zijn wet
geleverd. Ads 'nevenproduct zijn er in 5.2 en 5.3 nog algemene aanbevelingen voor beleid en
handhaving geformuleerd.
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HOOFDSTUK 2. WAT IS EEN DOELGROEP, RISICO-ANALYSE EN ZVVART CIRCUIT
2.1. Over de doelgroepbepaling
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2.1.1. Wat is een doelgroep?
In meest mime zin is de doelgroep de klant van het primair proces van een organisatie; die groep van
organisaties, mensen, dingen, handelingen waar een organisatie zich op richt omdat ze potentieel of
feitelijk relevant gedrag vertonen. Relevant gedrag kan zijn overgaan tot de aanschaf van een artikel
of dienst, bepaalde opvattingen koesteren, een vorm van criminaliteit bedrijven. De term en het
begrip van 'doelgroep', zoals dat nu gebruikt wordt in kringen van beleid en rechtshandhaving, komt
voort uit een externe orientatie en een nadruk op effectiviteit van het eigen handelen.
Traditioneel marktgerichte organisaties als productiebedrijven of handelaren/verkopers werken al
veel langer met het concept doelgroep. Men onderscheidt verschillende doelgoepen of marlcten en
men past product en externe strategie op de verschillen in doelgroepen aan. Zo deed een marktkoopman in de middeleeuwen het en zo doet Philips het nog steeds. Doelstellingen zijn
geformuleerd in termen van penetratie van productnaam en productomzet in de marlcten. Marktonderzoek is een sterk gesystematiseerde vorm van markt/doelgroeponderzoek. Veel voorkomende
doelgroepen in de commerciele sfeer zijn: jeugd met zakgeld (12-16 jaar) voor computerspelletjes of
lcinderkleding, grote gezinnen (meer dan 2 kinderen) voor wasmiddelen of familycars, hogere
inkomens (meer dan 100.000) voor levensverzekeringen, midden- en kleinbedrijf voor
kopieerapparaten of accountancy diensten.
2.1.2. Wie hoort er by een doelgroep?
Om in termen van doelgroepen te lcunnen spreken en handelen hoeft men deze niet precies te
kennen; globale kennis is vaak voldoende. Voor de twee doeleinden van steekproefonderzoek en
aselecte controle moet men wel een nauwkeurige omschrijving hebben van de doelgroep, in deze
context populatie genoemd, en een lijst van de individuele leden van de populatie. Wetgevers,
beleidsmakers en handhavers hanteren omschrijvingen die voor hun doeleinden voldoende zijn. Wat
niet wil zeggen dat een meer preciese definibring niet ook aan de lcwaliteit en effectiviteit van hun
werk ten goede zou kunnen komen. Ook is niet gezegd dat de doelgroepen van wetgevers,
beleidsmakers en handhavers altijd samenvallen. De wetgever maalct geen onderscheid tussen
particulieren en ondernemingen of tussen gote en kleine ondernemingen, terwijl dat voor de
Belastingdienst nu juist de kenmerkende doelgroepen zijn. In de meest mime zin omvat de
doelgroep voor de wetgever iedere Nederlander of iedereen in Nederland. Hiernaast komen
aanvullende formele of materiele kenmerken; iedereen die zich op de weg begeeft, iedereen die aan
het economisch verkeer deelneemt, personen die deel uitmaken van het openbaar bestuur of die het
beroep van accountant uitoefenen, directeuren van ondernemingen. De kring van normadressaten
wordt hiermee ingeperkt. Soms wordt niet zozeer de Icing van personen ingeperkt maar de Icring van
handelingen; goederen invoeren of mensen in dienst hebben. Niet iedereen verricht deze
handelingen, aan deze handelingen zitten dan bepaalde vaste of wisselende groepen personen vast.
Voor een beleidsmaker gelden uiteraard ook doelgoepen die van ministerie tot tninisterie, DG tot
DG en eenheid tot eenheid verschillen: Justitie richt zich op iedereen ten aanzien van alles wat
(strafrechtelijk) verboden is, maar vooral LNV richt zich op landbouworganisaties, terwijl VROM
zich richt op de milieu-aspecten van mensen en organisaties, echter in de praktijk vooral op
bedrijven. Daarbinnen zullen er vaak een of meerdere groepen zijn die een feitelijk of formeel een
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aparte rol hebben. Zo deelt de Belastingdienst zijn totale populatie in naar doelgroepen, doelgroepen
naar segmenten en segmenten in branches.
Voor een rechtshandhcrver (meest politie en/of ROD) zijn de doelgroepen van de wetgever en van
de beleidsmaker relevant. Die van de wetgever omdat deze de regels en de strafbare feiten definieert;
daarbuiten zijn er geen strafbare feiten (nullum crimen regel). De doelgroepen van beleidsmaker zijn
relevant omdat die - meestal zelfs in jaatplannen - geprioriteerde inzet en verantwoordingsplicht
kennen. Strilct genomen zijn politic en BOD uitvoeringsinstanties en kennen dus formeel geen eigen
definiering of prioritering; in feite hebben juist deze instanties de grootste 'discretionaire margins'
om personen/instellingen binnen hun feitelijke doelgroepbereik te brengen. Zo is het tijdje de
strategic van de Amsterdamse politie geweest om 'op' iedere drugsverslaafde inbreker een agent te
zetten. Op het moment dat bepaalde zakenfeitelijke geen aandacht krijgen (bijvoorbeeld hard rijden
in de binnenstad i.t.t. de buitenwegen) wordt deze feitelijke doelgroep ten opzichte van de bedoelde
doelgroep ingeperIct. Het begrip doelgoep is dus een intentioneel begip; iemand heeft een
doelgroep in zijn hoofd en heeft die doelgroep meer of minder goed verwoord/omschreven; maw.
extensioneel gemaalct. Een doelgroep is dus niet altijd duidelijk gegeven of zelfs maar te geven,
getuige de inspanningen van organisaties om hun missie of doelstellingen te formuleren. IBM kon
zich - anno 1950 - definieren als een organisatie die 'ponslcaartmachines' verkocht of als een
organisatie die bijdroeg aan 'dataprocessing'. Politie kan zijn klanten in de zin van 'degenen die
tevreden moeten zijn' vooral zien in het OM of de burgemeester (de beleids- of overlegdriehoek)
maar ook in de individuele burgers, de wetsovertreders of de belangengroepen. BOD-en hebben
typisch ook meerdere ldanten: een of meer beleidsdepartementen, justitie, branches en individuele
bedrijven en burgers.

•
•
•
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2.1.3. Doelgroep en kennis

Methodisch gezien kan men een intentionele doelgroep definieren door wetsanalyse (incluis
wetstoelichting en wetsgeschiedenis), jurisprudentie-onderzoek of beleidsanalyse. De feitelijke
doelgroep kent men door sociaal wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van communicatie (wie
bereikt men, wie reageert hoe?) of ten aanzien van handhaving (wie valt er binnen de controles, wie
overtreedt?). Doelgroep en risicobepaling vragen om kennis.
Zonder goede kennis en begrip van de doelgroep is het moeilijk beleid te maken, uit te voeren en te
evalueren. Hetzelfde geldt voor handhaving, zeker als men zich voor adequate handhaving naast
repressieve doeleinden (opsporing en bestraffing van feitelijke daders) tevens preventieve of
educatieve doeleinden stelt. Het is dan van belang zijn pappenheimers te kermen om hen effectief te
bereiken. Of zoals de commissie Bestuursrechtelijk en Privaatrechtelijke Handhaving (Cie.
Michiels) zegt:
"Het toezicht moet niet uitsluitend worden uitgeoefend aan de hand van vooraf opgestelde tabellen
(kengetallen). De ervaring met overtreders moet ook een rol spelen. Sommige bedrijven [...] zullen bij
goed gecirag minder vaak hoeven te worden gecontroleerd, andere juist vaker ('handhaven op maat').
Voorts is kennis van de doelgroep vereist. Dit houdt niet alleen in dat men weet wie er onder cell regeling
`vallen', maar ook welke kenmerken deze adressaten (negatief gesteld: potentiele overtreders) hebben
(bijvoorbeeld de wijze van organisatie, aanwezige belangen). Dit maakt preventief optreden beter
mogelijk." (Handhaven op niveau, p. 85. "Slim toezicht")
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Doelgroep en risico liggen in elkaars verlengde. Doelgroep is de fiinctioneel meest mime klasse en
risicogroep de operationeel meest enge klasse, die verhevigde aandacht vraagt. Men zou kunnen
zeggen dat misdadigers eerder en sterker dan handhavers doelgroep- en risico-gericht denken. Waar
is de kans op buit bij inbraak het grootst, wanneer is de paldcans bij smolckel het kleinst, bij welke
groep heb ik voor oplichting de meeste kans op succes?
2.1.4. Soorten doelgroepen
Al met al hebben we nu verschillende soorten doelgroepen onderscheiden;
a. doelgroep als bedoeld door wetgever, beleid of handhaving
b. geindividualiseerde doelgroep (waarbij de bedoelde leden met naam, adres e.d. bekend zijn)
c. feitelijke doelgroep (waar communicatie over beleid, regels en/of handhaving is
'aangekomen')
d. risicovolle (sub)doelgroep (in vergelijking met de hele doelgroep)
e. overtredingsgeneigde doelgroep (zonder handhaving)
f overtredende doelgroep
Globaal gesproken zouden d, e en f onderdeel zijn van a of b, maar dat is niet altijd het geval. Als
een deel van de bedoelde doelgroep niet goed bepaalbaar is, niet goed geindividualiseerd kan
worden omdat de doelgroep zich aan registratie onttrekt, dan spreken we van (het probleem van
de) zwarte circuits.
2.1.5. Registraties: gandividualiseerde doelgroep en wit circuit
De meeste wetten kennen in principe een bepaalbare doelgroep, vaak omdat er een registratieplicht
is (bijvoorbeeld uitvoervergunningen, vervoerders) of omdat de doelgroep gesloten is (subsidie
ontvangenden). Hiermee hebben we meteen een lijst met alle leden van de doelgroep, een
geindividualiseerde doelgroep. We zullen deze geregistreerde goep straks ook definieren als het
witte circuit. Voor het hele gebied van beleidsinstrumentele wetgeving (137 wetten) gaat het om de
volgende percentages voor doelgroepen en wetten (Bron: 'Tussen norm en feit, methoden ter
schatting van Naleving van Wetgeving'. Beleidsanalyse, 1995, 2):
a) gesloten karakter
b) registratieplichtig
c) gedeeltelijk reg. plichtig
d) niet registratieplichtig

3 % van de wetgeving
50% van de wetgeving
44% van de wetgeving
3 % van de wetgeving

Uitgaande van het perspectief van overtreden van wetten, heeft dus meer dan de helft van de wetten
een bepaalbare doelgoep. Controle-instanties en surveys gaan dan uit van de omschreven
doelgroep. Positief geformuleerd gaat het handhavingsbeleid om het 'schoonhouden' van het witte of
bonafide circuit.
2.2. Risico-analyse en zwart circuit
2.2.1. Een voorbeeld van een zwart circuit: Wet Misbruik Chemicalien (Precursorenwet)
Bij de Precursorenwet is sprake van een bekende doelgoep (300 instellingen) van degenen die
vergunningen hebben aangevraagd (vanwege transacties met grondstoffen die voor de productie van
drugs zouden lcunnen worden gebruikt). Verder heeft de BOD een lijstje met namen van instellingen
die mogelijk/waarschijnlijk in de toekomst vergunningen gaan aanvragen (700 instellingen). Tevens
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heeft de BOD een classificatie/lijst van instellingen die mogelijk lets met vergunningen van doen
zouden moeten hebben (2700 instellingen). Echter, er zijn ook bedrijven die nergens zijn
geregistreerd (zwart, ondergronds) of bedrijven die al of niet opzettelijk Lout zijn geregistreerd (foute
registraties). Dit betekent dat overtredingen uit diverse 'bestanden of populaties kunnen komen.

P3

P2

P4

a

1.5

IIV

•

P5

i

dr

5/4

r

*
p

r

04
„CCMC

P1(01) =
P2 (02) =
P3 (03) =
P4 (04) =

P5 (05) =

•
U I

Figuur 2. Schematische weergave van verschillende populaties waarbinnen zich overtreders bevinden
(bijvoorbeeld Precursorenwet)

P1

•

&cep overtreders
populatie van vergunninghouders (icluis overtreders 01) omvang: 300
populatie van bij BOD geregistreerde doelgroep (incl. overtr. 02) omvang: 700
populatie van functioneel juist geregistreerde doelgroep (bijvoorbeeld KvKl) (incl.
03) omvang: 2700
populatie van een functioneel irrelevante goep met een subgroep Lout geregistreerden (04) (waarbinnen overtreders 04); omvang P4 zeer groot (tienduizenden);
omvang G4 (klein, honderden), 04 nog ldeiner (bijvoorbeeld transporteurs)
overtreders uit nergens geregistreerde groep (illegalen, zwart circuit); 05 relatief
groot aandeel van P5.

Gegeven ook de doelstelling van het onderzoek (trelcken van een steekproef voor
onderzoeksdoeleinden en controledoeleinden uit een met name bekende lijst van doelgroepleden),
komen we tot de volgende definities:
Zwart Circuit/zwarte doelgroep: een voor een wet of beleid relevante groep personen, die a) niet
geregistreerd of anderszins bekend zijn en b) waarvan het vermoeden bestaat dat ze illegale
handelingen verrichten. (Voorbeelden: snorders, drugshandelaren, ondergonds werkende bedrijven
als naaiateliers).
Onbepaalde doelgroep: een in abst,racto of qua intentie bekende doelgroep waarvan de leden zich
niet uitputtend laten opsommen omdat er geen registratieverplichtingen zijn (Voorbeelden: reizigers,
verkeersdeelnemers, verkopers).
Grijze doelgroep: een groep die relevant is voor beleid, wet, of handhaving, omdat deze feitelijke
doelgroepleden kent (doelgroep zoals bedoeld) maar die Lout geregistreerd zijn.

•
a
•

•
•• ,
•

U I

•

Met deze definities wordt dit donker en glibberig gebied Met opeens helder en vast begaanbaar. De
onderneming die opzettelijk functioneel fout geregistreerd staat (bijvoorbeeld als reguliere
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transportonderneming terwiji het om drugstransporten gaat) is een tussenfiguur; hij is wit want
geregistreerd, grijs want fout geregistreerd en zwart want eigenlijk een dekmantel voor illegale
activiteiten in het zwarte circuit. Witte fraude is fraude die aan het licht komt door officidle gegevens
van twee of meer bestanden van witte circuits aan elkaar te koppelen. Men kan het accent ook
leggen, niet op registratie/bekendheid van doelgroepleden, maar op de illegaliteit van handelen. Zo
spreelct men bij de Belastingdienst van mogelijk zwart werken van overigens bij de Belastingdienst
bekende personen. Zwart is dan gewoon illegaal, zoals zwartrijders in de tram. De moeilijkheid
schuilt dan niet in de benaderbaarheid van eventuele zwartwerkers (het accent van deze studie)
maar in de bepaalbaarheid van zwartwerken in een individueel geval (detectie) en van de totale
omvang (het dark number). Een dark number is een onbekende grootheid, van een legale activiteit
zijn (dark number van werldozen; zogenaamde verborgen werkloosheid) of van een illegale
activiteit, of dit nu van een geregistreerde groep is (bijvoorbeeld totale omvang zwart werken) of van
een ongeregistreerde groep (bijvoorbeeld omvang drugshandel of omvang zwartrijders in de tram).
We brengen de twee voornaamste onderscheidingen nog eens in matrixvorm bij elkaar.
Tabel 2. Wit/zwart vs. legaal/illegaal
Legaal handelen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
111

•

wit circuit
goed geregistreerd

overall correct/compliant

zwart circuit
filet geregistreerd terwij1
verp1icht
grijs circuit

in ieder geval illegaal niet
geregistreerd

open: niet hoeven te registreren

mogelijk per ongeluk fout
geregistreerd
correct gedrag

Illegaal handelen
illegaal handelen
zwart werken
evt. organisatiecriminaliteit
waarschijnlijk opzettelijk en
systematisch illegaal handelen evt.
georganiseerde criminaliteit
mogelijk expres fout geregistreerd,
mogelijk delcmantelbedrijven
van tevoren met bekende overtreders,
bijvoorbeeld zwartrijders in het
openbaar vervoer

Zo, nu moet het conceptueel duidelijk zijn en kunnen we ons concentreren op de mogelijkheden van
risicofactoren, die ons helpen illegaliteit te voorspellen (de illegale kolom) en benaderingen die ons
helpen om zowel individuele leden van het zwarte circuit op te sporen, als om de totale omvang van
het zwart circuit te bepalen (de 3e rij, 'zwarte circuit').
2.2.2. Grijs en zwart in de theorie en de praktijk
Zwart rijders in het openbaar vervoer vormen niet een zwart circuit omdat - met uitzondering van
abonnementhouders - de gehele doelgroep van reizigers een niet geregistreerde is. Controleambtenaren zijn dus gewend daar te kijken waar de wetbepalingen van kracht zijn, in de tram. Bij
sommige wetsovertredingen (bijvoorbeeld drugs) zal de organisatie bijna altijd binnen 05, het
illegale circuit, vallen, de organisatie is ondergonds, staat nergens geregistreerd. Dan kan er sprake
zijn van georganiseerde criminaliteit, maar het kan ook gaan om Ideinschalige hasjteelt. Bij de
vermenging van bovengrond en onderwond (Van Duyne) zullen de overtreders zich 'verstoppen'
onder 01-4 als geregistreerde, eventueel fout of misleidend geregistreerde organisaties. 01-3 betreft
dan organisatiecriminaliteit, het plegen van overtredingen/fraude tussen de reguliere transacties
door. 04 gaat dan meer om dekmantels, bijvoorbeeld transportondernemingen als dekrnantel voor
drugshandel of mensensmolckel.
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Bij de bestrijdingsmiddelenwet zal het aantal overtreders binnen het geregistreerde, legale circuit
hoog zijn (01/P1)en zullen er ook relatief weinig overtredingen daarbuiten optreden: 01 > 02-5. Bij
de Precursorenwet daarentegen is de verwachting dat het witte circuit relatief schoon is, en dat de
ergste boosdoeners in 05 zitten, het illegale circuit. Bij ontduiking van BTW zal het beeld zeer
gemengd zijn met overtreders uit 01 (minder betalen dan eigenlijk hoort) tot 05 (volledig zwart
werken), maar ook 02-4 (in principe legaal werken maar daarbij oneigenlijke, illegale activiteiten
ontplooien).
Met het bestaan van verschillende populaties, verschillende gyaden van registratie en verschillende
overtredingsverhoudingen is een dilemma gegeven voor controle-instanties die overtreders willen
paldcen en onderzoekers die de omvang van overtreding willen vaststellen. Wat betreft de controle:
als men als BOD alle populaties 01-5 zou laten controleren, zouden veel instellingen en personen
'ten onrechte' gecontroleerd worden: zij hebben immers geen overtreding begaan. In absolute zin de
verhouding On / Pn vaak Iclein, akhans kleiner dan 0,5. Controle levert dan vaker Miets' op dan 'iets'.
2.2.3. Risico-analyse
Dit zou men het dilemma van de kleine getallen/proporties van overtredingen kurmen noemen. De
methode om het aantal controles beperIct te houden maar toch zoveel mogelijk overtredingen te
constateren, is via targetting of risico-analyse. Hiermee probeert men die kenmerken op het spoor te
maken, die de verhouding 01/P1 zo groot mogelijk maken. Bij de Belastingdienst Particulieren
werkt men bijvoorbeeld met profielen (gemiddelden, normen) van de normale inkomsten- en
uitgavenpatronen van een bepaalde beroepsgroep. Grote afwijkingen naar boven of beneden worden
als 'verdacht' aangemerIct, in de zin van extra aandachtwaardig, en extra bekeken. Dit betekent dat
men ervan uitgaat dat de afwijkende groep Cl (conditie van te hoge of te lage patronen) een groter
aandeel van overtreders heeft. In formulevorm: 0/C1 > 0/P1 (waarbij 0/C1 het aantal overtreders is
onder voorwaarde van Cl en Cl een subgroep van P1 is). Stel dat men zou besluiten alleen de
subgroep met risicofactor Cite controleren. Idealiter zitten dan alle overtreders in deze groep, zit er
niemand in Cl die niet overtreedt en zitten er ook binnen de niet-gecontroleerden (C2) geen
overtreders. Dit is perfecte risico-analyse en targeting. In schema:
Tab el 3. Opbrengsten van con trole op basis van risico-analyse met als ideaal geval alle eenheden als
goede positieven of goede negatieven
(sub)populatie F]

Terecht

Onterecht

Totaal

Cl wel gecontroleerd

goede positieven
(overtreding)
goede negatieven
(geen overtreding)

foute positieven
(geen overtreding)
foute negatieven
(overtreding)

alle gecontroleerden

(positieven)

C2 niet gecontroleerd
(negatieven)
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Voorbeeld
EG-fraudes t.a.v. export subsidies (voor lcaas, vlees e.d.) blijken relatief vaker begaan worden door
internationaal opererende bedrijven (d.w.z. met vestigingen in meer dan een land) dan door nationale
bedrijven. Het is dan uit het oogpunt van 'opbrengstmaximalisatie' goed om aan deze internationale
subgroep alle controle/opsporingsaandacht te besteden, ook al zal blijken dat een goed deel van deze
bedrijven 'onterecht' gecontroleerd zou worden. Men zou dan op 60% uitkomen, terwijl het
werkelijke (maar in feite onbekende) percentage overtreders voor de nationale bedrijven 25% en
voor de gehele groep 32% bedraagt.
Tabel 4. Voorbeeld van selectieve methode
Terecht
Cl Internationale bedrijven
12 overtreders (60%)
(we! gecontroleerd)
C2 Nationale bedrijven
60 geen overtreders
(750/)
(met gecontroleerd)
Cl + C2
72

Onterecht
8 geen overtreders (40%)

Totaal
20

100%

20 overtreders (25%)

80

100%

28

100

Men heeft dus bij de controles een relatief groot aantal overtreders te pakken. Tegelijk is duidelijk
dat de proportie overtreders in die subgoep (60%) niet meer representatief is voor de grotere groep
bedrijven; men kan dan niet meer op gond van een (aselecte) steekproef uit de 'verdachte' subgroep
het percentage overtreders van de hele groep schatten. Dit is het dilemma dat maximalisatie van het
aantal overtreders/overtredingen door concentratie op een selectie (subgroep dus) niet parallel
loopt met maximalisatie van informatie over de proportie van overtreders in de hele doelgroep.
Gericht handhaven valt hier niet samen met gericht monitoren. Normaal gesproken is de proportie
overtreders in de getargette groep wel geschikt als 'bovenmaat' van het percentage van de hele groep.
Een ander dilemma is dat een dergelijke vorm van opbrengstmaximilisatie niet acceptabel of
rechtvaardig wordt gevonden door politiek/samenleving en de betrokken branche; alle aandacht gaat
immers naar éen subgroep, terwijl er ook overtreders in andere subgroepen zitten, zij het relatief
minder. 2 Er spelen dus ook nog andere criteria. Welke?
2.2.4. Kwaliteiten van doelgroepbepaling en risico-analyse

Er zijn in theorie en praktijk relevante criteria, die voor de verschillende rollen in de beleidscyclus wat van elkaar zullen verschillen. Een eerste, tentatieve opsomming is de volgende:
Tabel 5. Verschillende relevante kwaliteiten voor verschillende partiien in de beleidscvclus
Organisatie/functie
Kwaliteiten
Wetgever/rechter
Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid
Beleid/uitvoerder
Doelmatig/effectief, efficient, beleidsmatige 'ergheids-critera' (opbrengstmaximalisatie of schademinimalisatie)
Handhaving:
Rechtmatig, efficient, preventief, afschrikwekkend, morele ergtoezicht,/controle/ opsporing heidscriteria, dadermaximalisatie
Branche/doelgroep
Rechtszekerheid, behandel-gelijkheid, klantvriendelijk, reputatie-schade,
privacy
.

•
•

•
•
•
•

•

..

,

2

In dit voorbeeld zitten zelfs de meeste overtreders nog in de andere, met-risicogroepen. Risicogroepen ervaren
hun aanduiding als risicogroep vaak als discriminatie, bijvoorbeeld Maroldcaanse of Turkse minderheden.
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Bijvoorbeeld: de Belastingdienst heeft via een bepaalde methode van tracing bij een groothandel
op het spoor willen komen van economische actoren en transacties die niet als zodanig waren
aangemeld bij de Belastingdienst. Men volgde hierbij de klanten van een groot winkelbedrijf,
hetgeen bij bekend worden leidde tot afname van de omzet. De betrolcken groothandel heeft - met
succes - geprotesteerd tegen de feitelijke discriminatie.
Niet iedere overtreding is even veel 'waard' of heeft hetzelfde 'belang'. Len moord is meer waard
dan het bekladden van een muur door vandalen. Een belastingovertreding van fl. 1.000.000 is
erger of 'belangrijker' dan een overtreding van fl. 10.000. Beleid en handhaving selecteren op
deze manier; in feite gaat het niet om risicoselectie in de zin dat factoren toe- of afdoen aan de
waarschijnlijkheid van optreden van een overtreding maar om prioritering, een (re)actie bij
voorkeur op grond van morele verwerpelijkheid of economisch clan wel politiek belang. Zo houdt
de EU Verordening EOGFL-exportsubsidies in dat sommige controles (5%) aselect moeten
worden gepleegd en andere select; in ieder geval moeten exporttransacties boven een bepaalde
waarde (150.000 ecu) gecontroleerd worden. Dit is dus een mengeling van risico-selectiviteit en
belangenselectiviteit. Iedere opsporingsdienst heeft een lijst met criteria en bedragen waaronder
in principe niet of waarboven in principe wel opsporings- of vervolgingshandelingen zullen
plaatsvinden (zie verder par. 4.3.1).
2.2.5 Basisperspectieven: optimalisatie van informatie en/of optimalisatie van output/effect
De twee basisvragen van het onderzoek hangen met elkaar samen, maar staan enigszins haaks op
elkaar; monitoring van naleving is gericht op het verlcrijgen van informatie, die kan dienen tot het
evalueren van handhaving (ex post) of als input voor het prioriteren van handhavingsdomeinen of
opstellen van handhavingsplannen. Risico-analyse is erop gericht om, gegeven een bepaalde
capaciteit/inzet/middelen voor preventieve en repressieve handhaving, deze zo in te zetten dat de
kans op het begaan van overtredingen zo klein mogelijk wordt (preventief gebruik) of de kans op
het ontdeklcen van begane overtredingen zo groot mogelijk wordt (repressief gebruik). BOD en
politie zijn vooral praktisch gericht op het pakken van zo veel mogelijk daders. Het informatie of
evaluatie-perspectief komt pas de laatste jaren in beeld, in ieder geval bij het management en heel
langzaam ook bij de controleurs/inspecteurs. Zo streeft onder andere de AID ernaar in iedere
geval een aantal controles aselect uit te zetten. De vraag is echter steeds of de instructie tot
aselectiviteit ook goed wordt uitgevoerd.
Er is echter overlap of wisselwerking tussen het informatie- en rendementsperspectiel Risicoanalyse is het meest kennis-intensieve aspect van handhaving; risico's laten zich, naast algemene
plausibiliteitsovervvegingen, eigenlijk pas formuleren (opstellen of confirmeren) op basis van
kennis van doelgroep, regeling, situatie, markt, kwetsbaarheden en (vermoedelijke)
overtredingen. Risico-analyses die op een scheve, niet aselecte steekproef zijn gebaseerd, !open
het risico niet valide te zijn; men kan immers niet goed voorspellende kenmerken van daders en
niet daders met elkaar vergelijken. De moraal is dan ook duidelijk. Ms men - als handhaver,
beleidsmedewerker of onderzoeker - wil weten hoe groot de omvang van overtreding (noncompliance) in de hele populatie/doelgroep is, of als men wil weten hoe goed de toegepaste
risicoselectie is, clan moet men (controle)onderzoek aselect op een steekproef van de hele
doelgroep uitvoeren.
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2.2.6. Methodische cycli van doelgroepbepaling en risico-analyse
Doelgroep is, zoals gezegd, een intentioneel begrip; men heeft een bepaalde doelgroep op het
oog. Het is echter de vraag of in de praktijk de doelgroep niet een heel andere is. Zo wil men bij
een subsidie vooral kleine bedrijven een duwtje in de rug geven, maar het blijken in de praktijk
vooral grote bedrijven te zijn, die hier gebruik en misbruik van maken. Een goede bedoeling van
wetgever of beleidsmaker is niet voldoende voor een goede uitwerking van een wet of regeling in
de praktijk. Voortdurend, althans periodiek, moet men feitelijke uitkomsten en a priori
verwachtingen bekijken. Vermoeiend, althans arbeidsintensief, maar het is niet anders.
Risico-analyse kent een soortgelijke cyclus van het voorstellen, construeren of afleiden van
risico's en het toepassen, bevestigen of confirmeren van de risico's. Iedereen kan factoren als
risico's aanwijzen (inductieve fase), maar niet alle aangewezen risico's blijken bij toetsing in de
praktijk (deductieve of toetsings/evaluatiefase) ook werkelijk (discriminerende, kans op
overtreding verhogende) risicofactoren te zijn. De Belastingdienst schuift bijvoorbeeld in de
vorm van 'theoretische risico's' bepaalde factoren als kwetsbaar naar voren, maar pas als ze
statistisch/empirisch werkelijk kansverhogend werken, spreekt men van 'potentieel risico'.
Hetzelfde geldt voor risicoscores; men kan met veel reden plausibele risicoscores construeren en
toekennen, het blijft een open zaak of deze scores ook werken, een zekere predictieve validiteit
hebben.

2.2. 7. Problemen en oplossingen
Met deze inleidende paragrafen zijn de problemen enigszins in kaart gebracht. Ook is getracht te
laten zien hoe zeer de onderscheiden vragen met elkaar samenhangen of in elkaar overgaan. We
zullen in de volgende hoofdstulcken van deze rapportage eerst lcijken hoe men in de praktijk van de
handhaving met de verschillende problemen omgaat (hoofdstuk 3), om daarna de analyse voort te
zetten richting oplossingsmogelijkheden (hoofdstuk 4). De voornaamste conclusies en
aanbevelingen worden in hoofdstuk 5 nog eens samengevat.

•
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HOOFDSTUK 3. INTERVIEWS MET HANDHAVINGSINSTANTIES
3.1. Opzet van de interviews
Er zijn met verschillende instanties interviews gehouden (zie bijlage 2). Een korte samenvatting
in de vorm van een systematische reconstructie volgt in deze paragraaf. Bij of na het interview
werd soms informatie gegeven in de vorm van interne notities of relevante beleidsstuldcen. Deze
zijn voorzover mogelijk verwerkt. Het stramien voor de reconstructies volgt die van de
probleemstelling van het onderzoek:
A. doelgroepbepaling
B. bestanden; constructie en toetsing
C. risico-analyse
D. zwart circuit
De verschillende officiele handhavingsinstanties zijn alfabetisch weergegeven. In par. 3.3 is de
pralctijk van andere sectoren geschetst. Het gaat steeds om een schets van bestaande pralctijken en
voornemens, bedoeld ter inspiratie en illustratie van meer algemeen bruikbare methoden. Het is
uitdruldcelijk niet de bedoeling dat de korte schetsjes een uitputtend of volledig beeld geven van
bestaande handhavingspralctijken. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten verdergaand
geanalyseerd en worden oplossingsrichtingen aangereild.
3.2 °faciele handhavingsinstanties
3.2.1. Arbeidsinspectie (Al)
A. Doelgroepbeschrijving algemeen
De Al handhaaft wetten die gelden voor het werk en de werkomstandigheden in het bedrijfsleven
(en overheid). Hieronder vallen de Arbowet en de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De
organisatie van de Al is regionaal (6 regio's), en er bestaat een sterke doelgroeporientatie (zie
bijlage).
B. Database, bestcmden
De doelgroepindeling en de individuele leden van de doelgroep worden ontleend aan de Kamer van
Koophandel. Vanwege het passieve registratiebeleid van de KvK worden de adresbestanden in
eigen huis nog verfijnd (gecorrigeerd en aangevuld) in het GISAI (Geintegreerd Informatiesysteem
Arbeidsinspectie).
C. Risieo-analyse
Risico-analyse neemt in het circuit van de Al een belangrijke plaats in. Op basis van een inschatting
van risico's worden in de beleidscyclus prioriteiten gesteld en projecten geformuleerd. Men heeft
een model, althans een benadering, waarbij niet alleen op sectorniveau maar ook op individueel
niveau een risicorangorde worth vastgesteld. Om te voorkomen dat men in een kringetje rond blijft
gaan en men in zijn eigen staart bijt, worden de geIdentificeerde risico's geevalueerd en bijgesteld.
Dit vereist ook monitoring van gebieden en bedrijven die niet tot de geIdentificeerde risico's
behoren. De Al gebruikt hiervoor zijn normale bevoegdheden om bij bedrijven binnen te komen.
D. Grijs/zwart circuit
Men ziet het witte circuit als dominant. Zo'n 90 a 95% van alle overtredingen zullen in het witte
circuit voorkomen, en niet meer dan 5 a 10% in het zwarte circuit. Men moet dan denken aan
koppelbazen, de tuinders die al jaren met illegale arbeidslcrachten werken en consultancy bureaus
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die worden opgericht om fraude te plegen met subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Hoewel
het bepalen en beperken van het zwarte circuit geen prioriteit heeft, gaat men met de FIOD een project doen 'onbekende ondernemingen' om binnen een bepaald geografisch afgesloten gebied te zien
of er niet-bekende, niet-geregistreerde, niet-legale economische activiteiten worden ontplooid.

•
111

3.2.2. Algemene Inspectie Dienst (AID)
A. Doelgroepbepaling
De AID werkt ivoors het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De doelgroepen die
relevant zijn voor de AID worden bijgehouden door uitvoerende diensten van LNV (Laser en
Bureau Heffingen). Het gaat dus om specifieke doelgroepen als glastuinders, kustvissers,
veehouders, etc.

•
•

B. Bestanden
In bepaalde opzichten accumuleren de gegevens van de AID. Dit is vooral het geval bij de
regelgeving voor de dierlijke sector. Men is, nu de overgang naar een flexibeler
bedrijfsprocessensysteem gemaakt is, bezig met het opzetten van datamining als opstap naar
risico-analyse. Dit project van datamining is nog in voile gang.

•

•
•

C. Risico-analyse
Binnen de ADD werkt men nog vooral met intuitieve modellen, dat wil zeggen de common sense
of het Fingerspitzengefal van de rechercheurs. Hoewel men bij controle-onderzoeken het
onderscheid aanbrengt in aselecte en selecte controles, is het in de praktijk de vraag in hoeverre
de selecte controles ook echt select zijn en de aselecte ook echt aselect. Veel controles zijn een
onduidelijke mengeling van beide technieken met als gevolg dat het management de controleuitkomsten maar moeilijk kan interpreteren. In incidentele gevallen worden controles zuiver
select of aselect uitgevoerd.

•

D. Zwart circuit
Voor de meeste specifieke wetten zijn de doelgroepen bekend: boeren, alckerbouwers,
glastuinders e.d.

111

3.2.3. De Belastingdienst (BD)

•

•
•

111
111

De Belastingdienst (BD) maakt deel uit van het Ministerie van Financier'. De Douane maakt
officieel deel uit van de Belastingdienst en werIct ook zoveel mogelijk volgens dezelfde principes
(handhavingsmodel e.d.). De FIOD is een recherche- of opsporingsinstantie die valt onder
hetzelfde ministerie en dat veel van zijn signalen van fraude van de BD krijgt. De ECD viel tot
voor kort onder het Ministerie van Economische Zaken maar maakt nu deel uit van de FIOD
(FIOD-ECD). Omdat de relevante wetten, doelgroepen en in de praktijk gehanteerde methoden
van elkaar verschillen, is ervoor gekozen elk van deze instanties apart te belichten.
A. Doelgroepbeschrijving algemeen
De potentiele klant van de Belastingdienst is iedere belastingplichtige. Van die doelgroep is naar
schatting 99% bekend. Er zou dus maar een klein zwart circuit zijn. Hier loopt doelgroepbepaling
en detectie overtreder door elkaar of liever in elkaar over. De Belastingdienst deelt zijn populatie
in naar achtereenvolgens hoofddoelgroepen, doelgroepen, segmenten, branches en entiteiten.
Hoofdonderscheid is het onderscheid naar grote ondernemingen, ondernemingen, particulieren en
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Douane. Binnen de grote ondememingen en ondememingen wordt de populatie onderverdeeld
naar (12) doelgroepen (een verzameling typologisch identieke segmenten) en vervolgens naar
segmenten (een verzameling branches met (nagenoeg) identieke fiscaal relevante risico's), (100)
branches (een verzameling entiteiten met eenzelfde branchecode) en entiteiten (een verzameling
belastingplichtigen met onderlinge financiele en juridische relaties). Ben voorbeeld: binnen de
doelgroep bouw worden twaalf segmenten onderscheiden zoals dakdeklcers en glazenwassers.
Voor dit soort groepen worden algemene doelgroepbeschrijvingen gemaalct in de vorm van
gemiddelde/typische waarden op bepaalde parameters. Deze doelgroepbeschrijvingen worden in
de diverse regio's eventueel meer gespecificeerd. Op deze manier liggen voor de Belastingdienst
de doelgroep en risico heel dicht bij elkaar. Ms 'doelgroepbeschrijving' geldt "de (uiteindelijk
volledige) omschrijving van binnen de doelgroep onderkende risico's".
B. Bestanden
Van alle 'klanten van de BD die bekend zijn (witte circuit) is een geautomatiseerd en papieren
dossier; men zit dus in een bestand. Het adressenbestand wordt uiteraard gebruilct om aanslagen
toe te sturen, terwijl de gegevensb'estanden gehanteerd worden om de inhoud van de aanslagen te
berekenen. De bestanden worden ook nog gebruilct om het individueel risico van een klant te
berekenen en om het fiscaal belang vast te stellen.
Risico-analyse
CI. Theorie/model
De BD werIct sterk met modellen over handhaving (bijvoorbeeld HA/10, handhavingsmodel
ondememingen) en risico's (bijvoorbeeld theoretisch risico of inningsrisico). Ook is er sprake van
een handhavingsbeleid in de vorm van een 'toezichtspiramide', die loopt van communicatieve en
preventieve behandelvormen naar meer repressieve behandelvormen. Men onderscheid (slechts)
drie klassen van feitelijk risico: hoog, midden en laag. In combinatie met het belang komt men op
een matrix van aandachtscategorieen (zie later par. 4.3 over kansen en waarden). Langs deze
wegen komt men op causale of theoretisch onderkende risico's. In de pralctijk (zie C2.
Toepassing) zet men de doelgroepbeschrijving
C2. Onwikkeling/constructie/toetsing
Veel risico's worden lontdelct' door de theoretisch onderscheiden risito's 'tangs te lopen' voor de
verschillende doelgroepen. Er zijn ook meer onderzoeksmatige toetsings-/validering- of
ontdelckingstrajecten. De Belastingdienst verdeelt zijn onderzoekscapaciteit door 'thematisering':
de controle wordt gericht op bepaalde branches of bepaalde handelingen (bijvoorbeeld cash
geldstromen). Op basis van de vele waarnemingen kan men doelgroepbeschrijvingen maken of
risicofactoren opsporen dan wel toetsen.
C3. Toepassing
De werkelijke aangiften/registraties op de verschillende parameters door de doelgroepen worden
vergeleken meet de algemene profielbeschrijving: discrepanties daarbij kunnen leiden tot een
vermoeden van een strafbaar feit. Veel daarvan worden door de Belastingdienst in afstemming
met het OM zelf afgedaan (administratieve correctie of sanctionering e.d.). Sommige risico's
komen in alle branches voor, andere risico's blijven beperIct tot een of enkele branches. Ook komt
het voor dat de hoogte van een risico per branche verschillend is of dat de mogelijkheden om een
bepaald risico op te sporen per branche verschillen. Hier komt de doegroepadoptie in beeld. Van
de eenheden die een bepaald segment of branche hebben geadopteerd, wordt met name aandacht
verwacht voor de beschrijving en detectie van die risico's die specifiek zijn voor het betroklcen
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segment, of risico's die voor dat segment op een specifieke manier kunnen worden opgespoord of
afgedelct.
D. Zwart circuit
Men besteedt apart aandacht aan het zwarte circuit onder de noemer van 'subject detectie'.
Hiervoor wordt geen standaardmethode toegepast. Onbekende/ontduikende belastingplichtingen
worden getraceerd via aanleiding/casus (faillissementssituatie e.d.; zie later 4.4.2 'systeem- of
ketentechnieken') maar ook via kenmerken (bijvoorbeeld dure auto/appartement; dit zou men
'locale inconsistenties' lcunnen noemen). In de termen van de Belastingdienst is er sprake van een
meer omvangrijk zwart circuit omdat de Belastingdienst ook onbekende, illegale, activiteiten van
de bekende doelgroepleden als zodanig beschouwt.

3.2.4. Douane
U

•

•

•
•
•

A. Doelgroepbepaling
De Douane richt zich voor een goed deel op goederen en goederenstromen met een
grensoverschrijdend karalcter (invoer, uitvoer, doorvoer). Ten aanzien hiervan heeft zij een
'inningsffinctie' (belastingheffing) en een 'bewakingsfunctie' (controleren of er wel de juiste
goederen in- en uitgaan). Hoofdgedeelte is controle 'aan de grens': niet alleen douanewerk langs
de grenzen, maar ook meer in het land (langs de weg, op overslagplaatsen en plaatsen van
eindbestemming). De controle is niet alleen fiscaal, maar bijvoorbeeld ook op kwaliteit van de
goederen en namaakaspecten. In vergelij king met andere onderdelen van de Belastingdienst geldt
voor de Douane (nog) niet dat er sprake is van een vaste omschreven doelgroep. Er wordt niet
zozeer gekeken naar een doelgroep (personen) maar naar gedragingen, feiten en omstandigheden,
zij het dat de nadruk verschuift (zie hieronder).
B. Bestanden
De CDIU te Groningen (Centrale Dienst In- en Uitvoer) houdt een bestand bij van bedrijven die
vergunningen op basis van de In- en Uitvoerwet hebben gevraagd. De Douane heeft een
klanteninformatiesysteem (KIS) waarin alle vaste klanten en de hoedanigheid van deze klanten is
opgenomen. Daarnaast heeft de Douane een bestand waarin alle geconstateerde
onregelmatigheden worden vastgelegd. Voor de risicobeheersing worden beide bestanden
gebruikt aangevuld met een aantal bestanden die beperlct zijn tot informatie omtrent bepaalde
logistieke fasen, bijvoorbeeld:
- het risicobestand 'risico' voor de logistieke fase kan beginnen
- bestanden omtrent het zuiveringsgedrag van klanten in de logistieke fase 'vervoer'
aangiftebestanden en correctieresultaten voor de logistieke fase 'invoer' (het SAGITTAsysteem; Systeem van Automatische aangifte Gegevensverwerking m.b.t. de Invoeraangifte
met Toepassing van Terminals voor het doen van Aangifte)
- selectiebestanden (profielen) voor het SAGITTA-systeem
-

N
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C. Risico-analyse
Er is wel sprake van risico-analyse van het logistieke proces en van goederen, maar er is geen
gerichte speurtocht naar personen. Op zich is dit mooi, want veel wetten zijn gericht op
handelingen, niet op personen. Verdere nuance: handelingen zijn vaak ook niet in beeld te
krijgen, dus de douane heeft zich toegespitst op goederen. Die zijn concreet zichtbaar, inclusief
de omstandigheden. (voorbeeld: "spijkerbroeken uit Usland"). Vergeten wordt daardoor dat het

GERICHT HANDHAVEN EN MONITOREN

19

Hoofdstuk 3. Interviews met handhavingsinstanties

gaat om een beeld van de initiator, de overtreder. Het gaat dus om een zekere tweezijdigheid van
de risico-analyse:
•
- Opletten aan de grens (goederen, handelingen)
- Zoeken naar het brein achter de handeling (de persoon)
•
De Douane worstelt met het evenwicht hiertussen. Uiteindelijk gaat rechtshandhaving om
gedragsbeinvloeding. Focus op goederen of zoeken naar personen? Stand van zaken ten aanzien
van de huidige ontwikkeling/progressie: blikveld opschuiven richting de "initiator", personen dus
die mogelijk in het buitenland wonen. Dat is de belanghebbende bij de overtreding. Drie typen: •
- Drugsbaronnen (veel geld, lastig to paldcen). Douane is hier gericht op de verstoring van zijn
•
handelsroute (goederen-gerichtheid van het proces).
- Groot-belanghebbenden. Hierop is de douane stork alert. Ontneming van het belang.
•
- Klein-belanghebbenden. Doze worden via andere kanalen (voorlichting, begeleiding)
beinvloed op het gedrag.
•
Ten aanzien van controle bij invoer geeft SAGITTA een aardig voorbeeld van wat risico-analyse
beoogt. Op basis van transactiekenmerken als sport goederen, plaats van oorsprong, plaats van
bestemming, hoeveelheid ed., levert het SAGITTA-systeem eon soort risico-indicatie
(selectieprofiel) op in de vorm van eon rood signaal (extra fysiek controleren verplicht), oranje
(extra aandacht) of groen (voorkeur voor administratief afdoen). De risico/selectieprofielen
worden deels landelijk, deels regionaal, deels lokaal vastgesteld.

•

Risico-analyse in EG-verband en wereldwijd geschiedt steeds vaker via intemationale
databanken (bijvoorbeeld MAR-info voor Maritieme gegevens), maar nog steeds ook via
overlegcircuits. Historisch is or veel ervaringskennis bij de medewerker (intuttieve controle/
fingerspitzengefiihl) De pralctijk werkt op basis van risicosignalen vanuit de feiten on
omstandigheden. Twee soorten:
- Preventief (wanneer or voldoende tijd is, zoals zeecontainers, luchtvracht)
- Ad hoc (bij snelle' goederen, zoals grenscontrole en wegvervoer)

•

D. Zwart circuit
Bij de douane bestaan overtreders traditioneel uit 2 groepen; zij die zich aan de grens melden,
maar die onware opgaven van in- en uitvoer doen, on zij die ongemerkt de grens over proberen to
komen (het zwarte circuit).
3.2.5. FIOD

•
•
•

•
•
•

•
•
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A. Doelgroepbeschrijving Algemeen
De FIOD doet vooral opsporingsonderzoek op basis van aangeleverde zaken door de
Belastingdienst: Per jaar worden 2600 zaken aan de FIOD voorgelegd door de Belastingdienst ter
nadere beoordeling. Hiemaast verricht de FIOD ook opsporingsonderzoek op basis van
zelfgekozen thema's. Selectie van gevallen vindt plaats binnen selectie-overleg, binnen De
Belastingdienst en daarna in het zogenaamde tripartiet overleg (Belastingdienst, FIOD, OM).
Bepaling van behandelbare dossiers geschiedt aan de hand van de ATV-richtlijnen (Aanmelding,
Transactie, Vervolgingsrichtlijn). Hierin staan factoren die aangeven of de daad voldoende
erg/emstig is. Behandeling van de 2600 zaken leidt tot 450 dossiers, waarvan uiteindelijk 60%
door het OM worden voorgeleid (dus zo'n 270 zaken). het doel is 90%. Hoewel in principe de
doelgroep van de FIOD mm of moor dezelfde is als die van de Belastingdienst (alle
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belastingplichtigen), zijn in de pralctijk vooral de daaruit gesignaleerde (potentiele) daders de
doelgroep.

B. Bestanden
Er is geen overall-beeld van alle opsporingshandelingen. Wel beschikt men over GEFIS
111 (Geautomatiseerd Fraude Informatie Systeem). Via dit systeem heeft men een monitor-traject van
vervolgenswaardige zaken, vanaf de Belastingdienst (2600 zaken) tot de overdracht aan het OM
(450 zaken). Drie registratieniveau's: a) data over de betrolckenen, b) data op bedrijfsniveau en c)
data op delictsniveau.
•

•

C. Risicoanalyse
Opsporing daders BD en FIOD; de controle/opsporing verloopt in principe via het spoor van de
risico-analyse (generale verwijzing):
- Doelgroepsbeschrijvingen en aangifte-toetsing
- Risicofactoren (hoge accijnsdruk, wisselende leidinggevenden, kapitaalstromen)
Daarnaast komen nog andere methoden voor die men 'locale verwijzing' of 'verdachtsignaleringen' kan noemen (zie verder par. 4.3.1 voor een werkclassificatie):
- Signalering/aanleiding; misstanden en/of handelingen in het grijze en zwarte via de
activiteiten van andere opsporingsinstanties (incidenten).
- Sneeuwbal; informatie/ervaring met een fraudezaak leidt tot inzichten over andere gevallen,
en er treedt een sneeuwbal- of olievlekeffect op (via de ene overtreder op de beurs op het
spoor van een ander).

1111

3.2.6. ECD-FIOD
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A. Doelgroepen
De ECD heeft verschillende teams, die corresponderen met verschillende wetten en activiteiten,
bijvoorbeeld financiele integriteit, intelectueel eigendom, internationale goederenstromen. Hierbij
horen verschillende doelgroepen zoals verzekeraars of tussenpersonen en dus is de ECD, indirect,
sterk op doelgroepen gericht. De ECD maalct sinds kort deel uit van de FIOD, vandaar FIODECD.
B. Bestanden
De ECD heeft een aantal ad hoc bestanden ten behoeve van gespecialiseerde werkterreinen. Het
gaat dan voornamelijk om productinformatie en branche-informatie. De ECD heeft een Centraal
Administratie Systeem (CAS) waarin de activiteiten van het primaire proces, beperkt, werden
opgeslagen. Onlangs is de ECD overgegaan op het BPS (Bedrijfs Processen Systeem) ter
ondersteuning van het primaire proces. In 1998 heeft de ECD ook het RBS (Recherche Basis
Systeem) in gebruik genomen ter ondersteuning van de meer gecompliceerde rechercheonderzoeken. Hiermee lcrijgt de ECD de 'normale' politiebestanden, zeker als daar op termijn
PCS (Planning Control Systeem) bijkomt voor het bijhouden van planning- en projectactiviteiten.
Dit soort bestanden heeft betrekking op daders; niet op complete doelgroepen met een mengeling
van daders, potentiele daders en cleane bedrijven.
C. Risico-analyse
De ECD is primair een opsporingsdienst, die opsporingsonderzoeken genereert uit eigen toezichten opsporingsonderzoeken en deels reageert op signalen van anderen. Zo 'controleren' deze
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anderen (bijvoorbeeld Douane, branches, aangevers enzovoort) deels de input van de ECD.
Risico-analyse is niet sterk ontwildceld. Toch worden er, bijvoorbeeld in samenwerking met
FIOD en Douane, risico-analyses op bepaalde gebieden uitgevoerd in het kader van grootschalige
projecten, bijvoorbeeld bij de invoerheffing op bepaalde textielgoederen. Hierbij worden op basis
van een beoordeling van de relevante wettelijke bepaling en de verschillende toepasselijke
tarieven in combinatie met productie, transport en transactiekennis, meest opgeslagen in
bestanden als die van de CDIU, gespeurd naar opmerkelijke patronen, onverklaarbare of
plotselinge verbanden ed. Deze ad hoc benadering is een combinatie van creativiteit en
systematische aanpak en I ijIct bovendien goede resultaten op te leveren.
D. Zwart Circuit

De LCD is meer gericht op organisatiecriminaliteit dan op georganiseerde criminaliteit, oftewel
meer op criminaliteit van het witte circuit dan het zwarte circuit. Maar er zijn uitzonderingen,
bijvoorbeeld fraude door beroepsmisdadigers op het gebied van merken, hypotheken en
precursoren (grondstoffen voor drugs).
3.2.7. Rijksverkeersinspectie (R VI)

•
a
•

A. Doelgroepbepaling

Het RVI kent een sterke doelgroeporientatie, zo ongeveer vanaf 1992. De belangrijkste
doelgroepen komen ook terug in aparte organisatie-onderdelen, zo niet voor beleid dan toch voor
handhaving: wegvervoer, goederenvervoer, taxi's, toeringcars, luchthavens, havens, binnenvaart,
spoorwegen. Via de vergunningverleners kan men dus beschiken over gegevens betreffende
individuele leden van de doelgroep, maar men heeft ook wel contact met de Kamer van
Koophandel.
De belangrijkste wetten betreffen de wetgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke
stoffen, concurrentievervalsing en rij- en rusttijden. Qua nalevingsbepaling en risico-analyse is er
een ontwildceling geweest. Sinds 1992 worden er 2x per jaar grote verkeerscontroles uitgevoerd,
waarbij 9000 auto's werden stilgezet, totaal 18.000 controles. Het gevonden foutpercentage lag
indertijd op zo'n 15%. Er werden ook nacontroles verricht op de bedrijven zelf. Men zag dat deze
controles grote uitstraling/effect had. In 1996 was het overtredingspercentage gedaald tot 7 a 8%,
en is er nu sprake van een stabilisering. De toegenomen intensiteit van het verkeer op alle
autosnelwegen, met filevorming tot gevolg, begint echter grenzen te stellen aan de haalbaarheid van
dit soort grootscheepse controles en heeft geleid tot het zoeken naar alternatieven. Bij het recent
beschikbaar komen van een snelle tachografenlezer is het mogelijk om zo'n 2500 bedrijven met
gemiddeld 5 auto's over 10 dagen te bekijken op overtreding, in total dus 125.000 controlepunten.
B. Bestanden; constructie en toetsing

Er is wel een totaalbestand (Management Informatie Systeem) uit een systeem uit 1995. Hier zit
teveel informatie op een niet-gestructureerde manier in en er wordt (dus) te weinig informatie uit
gehaald. Er wordt binnenkort een nieuw systeem gebouwd dat meer structuur bevat en uitdrulckelijk
wel bedoeld is om Management Informatie mee te genereren.
Er wordt (nog) niet veel gedaan met incidentinformatie. Hoewel de meeste regelingen bedoelen
gevaarstellingen te voorkomen of schade bij gevaarstellingen te beperken, gaat men niet systematisch na, wat de achtergronden van gerealiseerde incidenten zijn. Dit zou beleidsevaluatieve

GERICHT HANDHAVEN EN MONITOREN

•
•
•

22

•
•
•
•
a
a
•
•
•
•

Hoofdstuk 3. Interviews met handhavingsinstanties
11

informatie opleveren en mogelijk ook evaluatieve informatie betreffende handhaving. Incidenten
bij gevaarlijke stoffen moeten wel gemeld worden.
•

C. Risico-analyse
De belangrijkste vorm van risico-analyse is het identificeren van subgroepen waarbij de
overtredingsgraad hoger is dan bij anderen. Er is nog geen vorm van algemene risico-analyse,
bijvoorbeeld door vormen van variantie-analyse uit te voeren op bestaande informatie.

D. Zwart circuit
Een voorbeeld van een zwart circuit ligt bij de snorders, illegale taxirijders. Art. 7 WP gaat over
mensen die een vergunning hebben en zich al dan niet aan de vergunningsvoorschriften houden. Art.
6 gaat om het al dan niet hebben van een vergunning zelf. Uiteraard is bij art 7 de doelgroep bekend
en uiteraard is bij art 6 de doelgroep van overtreders niet bekend. Een meer doelgroepgerichte
risicobenadering is wel mogelijk, bijvoorbeeld via cafehouders die hun klanten door bekenden naar
111 huis laten rijden of via instellingen van waaruit oudere mensen naar huis worden gebracht. Men
komt elementen van het zwarte circuit tegen door tam-tam (informele meldingen of geruchten uit
de legale branche) waarop gerichte acties worden uitgevoerd of bij controles op de weg. Zwart is
dan echter bijvangst. Prioriteit ligt bij het terugdringen van het zwarte circuit, in de pralctijk ligt
•
echter, mede gelet op de verhouding, het merendeel van de inspanningen in het 'witte' circuit. Men
kan zeggen dat de zwart-wit-evenwichtssituatie nog niet bereikt is. Dit is de situatie waar het totaal
aantal overtreders (zwarten) in het witte circuit even groot is als het totaal aantal overtreders in het
zwarte circuit. Oftewel, vooralsnog wordt de rijtijdenwet nog meer of vaker overtreden door legale
ondernemingen dan door illegale ondernemingen (zie par. 1.1 voor een schematische weergave).

•

E. Hancthavingsbeleid
Een vorm van effectiviteits- of efficiencywinst die men wil halen, kan je vinden bij broncontrole.
Beter gevaarlijke stoffen voor het op de weg gaan controleren, dan vlak voor een tunnel. Dit laatste
levert misschien wel meer gevaar op dan het probeert te voorkomen.
•

•

Een vorm van verbeterde controle door fysieke middelen bestaat in W1M-VID Weight in motion via
videobeelden. Hierbij wordt weeginformatie gekoppeld met beelden, zodat men weet wie er te
zwaar beladen is. Helaas wordt deze informatie nu nog niet betrouwbaar genoeg gevonden door het
OM wegens een te hoge foutenmarge.

111
3.2.8. VROM
11
•

•
•

A. Doelgroepbepaling
VROM kent drie clusters van regelingen: volkshuisvesting, milieu en ruimtelijke ordening. De
eerste richt zich vooral op individuele burgers, de tweede uiteindelijk op bedrijven en de derde op
burgers en bedrijven, maar toch vooral bedrijven. Er zijn dan ook 3 verschillende clusters van
doelgroepen maar ook drie verschillende directoraten-generaal en drie inspecties.
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Belangrijke wetterdregelingen zijn
Huursubsidiewet (1.000.000 huishoudens) en Investering in Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor
volkshuisvesting en Afvalwet dan we! Wet Milieugevaarlijke stoffen voor milieu. Handhaving op
het gebied van de ruimtelijke ordening betekent vooral het handhaven van het bestemmingsplan.
Doelgroepen zijn niet alleen burgers en bedrijven (le lijn toezicht of handhaving) maar ook de
uitvoerende provincies en gemeenten (2e lijn toezicht: handhaving van de handhaving). Lagere
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overheden vormen dus op drie manieren een compliance-doelgroep: 1) of ze zich als
regeluitvoerende instantie aan de regels en toepassingscondities houden; 2) of ze zich als
marktpartij (bijvoorbeeld als eigenaar van een stortplaats) zelf aan de verschillende regels houden
en 3) of ze hun taak als toezichthouder goed uitoefenen. Handhaving op het gebied van
ruimtelijke ordening is minimaal maar trelct aan. De inspecties willen meer gaan samenwerken.
Bij de begroting worden alle beoogde doelgroepen met name genoemd, dus er bestaat een
duidelijk doelgroepbesef in de sfeer van wetgeving en beleid. Milieu kent zoiets als
doelgroepmonitoring, maar het is onduidelijk hoe precies of hoe goed men met
doelgroeponderscheidingen werkt in de zin van verdergaande kennis over homogeniteit van de
doelgroep, fraudegevoeligheid ed. (zie bijlage 'Kent u uw doelgroep?')
B. Bestanden, databases
VROM werkt voor beleidsdoeleinden met tientallen bestanden, zoals de ER/ ERC-bestanden
(ER= Emissie Registratie). Beheersmatig is deze ER bij het RIVM ondergebracht. Hoewel
VROM een actief gebruik van bestanden stimuleert, met name voor beleidsonderzoek (er is zelfs
een catalogus met dergelijke bestanden), is het niet vanzelfsprekend dat deze bestanden ook
gebruikt worden in het kader van het maken van risico-analyses voor controle- of
opsporingsdoeleinden. Vergunningen worden provinciaal of gemeentelijk geregistreerd. In de
toekomst zullen de regionale TMTH's databases gaan opbouwen gezamenlijk met de
handhavingspartners (provincie, gemeente, politie, rijkswaterstaat) in het kader van gezamenlijk
milieubeleid.
C. Risico-analyse
VROM, althans de Inspectie Volkshuisvesting (IVH) onderscheidt verschillende risico's (doelmatigheidsrisico's, maatschappelijke risico's), waarvan het 'rechtmatigheidsrisico' voor deze
studie van belang is. Het aardige van het naast elkaar zetten van deze risico's is dat dit uitnodigt
tot een integrale afweging/evaluatie en prioritering. Uiteraard vragen de verschillende risico's om
een verschillende aanpak ter vermindering van het risico (maatregelen). Voor veel regelingen is
een dergelijke juridisch/beleidsmatig/accountancy-achtige risico-analyse gemaalct. Milieu (DGM)
werk wel met prioriteiten, maar niet expliciet met risico's. Het is niet duidelijk of men zich bij
prioriteiten op risico richt (kans op schade dan wel hoogte van schade) dan wel maatschappelijk
of politiek belang.
D. Zwart circuit
Bij VROM is er besef van het zogeheten 'zwarte circuit'. Zo wordt het ontstaan van een zwart
(niet openbaar) circuit genoemd als een beleidsmatig risico bij de Huisvestingswet, onderdeel
'gemeente heeft geen verordening of convenant. Ms relevante maatregel wordt gedacht aan een
aanwijzing (vgl. 'Handhavingsvisie inspectie volkshuisvesting', nov. 1996). Op een wat diffusere
manier is er besef van de dreiging dat geldstromen niet geheel transparant en volgens de
bedoeling hun loop nemen. Zo staat er voor 150 Miljard aan leningen uit voor projecten op het
gebied van volkshuisvesting/wonen. Het gevaar bestaat dat een deel van dit geld ondergronds
gaat, ondoorzichtig wordt aangewend via juridische constructies en voor projecten die niet echt
onder de doelstelling vallen. Zwart slaat dan vooral op de onnavolgbaarheid en mogelijke
onrechtmatigheid van (het beheer van) de geldstromen. In nog een derde betekenis komt men het
woord 'zwart circuit' voor in het kader van (de bestrijding van) zware milieucriminaliteit. Hier
gaat het deels om organisaties die zich bezighouden met milieu-zaken (transport of
afvalverwerking) zonder dat ze als zodanig geregistreerd zijn. Een bijkomend kenmerk zou dan
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zijn het hebben van banden met of deel uitmaken van georganiseerde criminaliteit. In een
vergelijkbare zin wordt er over projectontwikkelaars of milieu-makelaars uit het zwarte circuit
gesproken, niet zozeer omdat ze volstrekt onbekend zijn (er lopen zelfs recherche-projecten tegen
enkele van hen), maar omdat ze op illegale manieren opereren, bijvoorbeeld met zwart geld of
met gebruik van corruptie-technieken of met systematische overtreding van milieuregels. Overal
waar registraties de doelgroep goed dekken, zoals bij veel volkshuisvestingsregelingen, is het
probleem dat van compliance en niet van een onbepaalbaar want zwart circuit. Bij Ruimtelijke
Ordening is het probleem niet zozeer een zwart, niet goed zichtbaar, circuit maar een te fel
verlicht, te goed zichtbaar, circuit. Potentiele en feitelijke daders zijn vaak lagere overheden als
gemeenten. En handhaving tegenover lagere overheden wordt nog steeds, ondanks een
toegenomen mogelijkheid tot strafrechtelijke sanctionering, gekenmerkt door een ambivalente
houding van de centrale overheid.
•
3.3. Andere instanties
3.3.1. Verzekeringen en banken algemeen
A. Doelgroepbepaling algemeen
Banken en verzekeringen hebben voor hun primaire processen van het verlenen van bancaire
producten (als hypotheeklening) of verzekeringsproducten (als schadeverzekering of
levensverzekering) op twee momenten met hun doelgroep van doen; bij de acceptatie (het
aangaan van een contract van 'ening of verzekeren) en bij het afbetalen/innen van de hypotheek
(banken) dan wel uitbetalen bij schades (afhandeling).

B. Bestanden
Verzekeraars en banken houden er eigen bestanden van fraudeurs/wanbetalers op na, maar ze zijn
ook vaak aangesloten bij nationale, branch-brede databases met boosdoeners. Een van de
leveranciers/beheerders van dit soort databases is het BKR, waarover hieronder meer.
Datawarehousing, datamining, kennismanagement, kengetallen en benchmarken, dit alles is zeer
in beweging in twee genoemde branches, zodat de mogelijkheden tot risico-analyse zeer zullen
toenemen.
C. Risico analyse
Binnen de verzekeringsbranche en bij banken is het werken met risicofactoren en interne lijsten
van historische fraudeurs allebei gebruikelijk. De beslissing of er een risico bestaat dan we! deze
(te) hoog is, kan geautomatiseerd worden genomen. De meeste verzekeraars zijn zover nog niet,
maar ze zijn alle bezig hun processen te automatiseren. Ook worden verzekeraars steeds vaker
aangesloten op centrale, voor de hele branche opererende databanken met personen waarmee al
eens eerder fraudeproblemen zijn geweest (bijvoorbeeld FISH).
-
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Het merlcwaardige is dat het actuariele, voorspellende denken, van verzekeraars niet eens heel erg
voortgeschreden is - in Nederland minder dan bijvoorbeeld in de UK. Daardoor kan men niet echt
op individueel, althans sterk locaal, niveau voorspellen wat de schadekans van een bepaalde klant
is. Hiermee vervalt ook de mogelijkheid om met 'normaalbeelden' van schadegebeurtenissen te
werken, zoals De Belastingdienst Particulieren doet en a fortiori met afwijkingen van normaalbeelden, die voorspellend zouden kunnen zijn voor fi-auduleus gedrag.
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3.3.2. Bureau Kredietregistratie (BKR)
A. Doelgroepbepaling algemeen

Het bureau kredietregistratie (BICR) onderhoudt twee soorten databases:
a. den waarin voor zo veel mogelijk menserilinstellingen allerlei relevante financiele gegevens
zijn vermeld zoals hypotheken, leningen ed.
b. eel; waarin namen voorkomen van personen en instellingen, waarmee in het verleden wet
eens lcredietproblemen zijn geweest ('boeven-bale). Dit kan varieren van het niet aflossen van
een lening tot het frauderen met een hypotheeklening. Ook op het gebied van bij
lcredietaanvraag en -verlening ondersteunende documenten (paspoort, rijbewijs) is er een
database van gestolen/vermiste papieren, op grond waarvan men soms kan aangeven dat
bepaalde identiteitspapieren mogelijk niet in orde zijn. In feite gaat het in het tweede geval
om databases, niet van een hele doelgroep/populatie waarbinnen met een gedeelte iets mis is,
maar om een verzameling van elementen waar (mogelijk) iets mis mee is, althans ooit iets
mis mee was. In deze zin lijkt het op databases bij de politie van daders zoals RM.
B. Database, beshssingregel en rechtmatigheid

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag het soon beslissing of iemand wel of niet
in aanmerking komt voor een 'ening niet uitsluitend gebaseerd zijn op een geautomatiseerde
beslissingsregel (een zogenaamd algoritme). Er moet ergens een menselijk moment aan te pas
komen. Bij zeer geavanceerde systemen zoals bij verzekeringsmaatschappijen op de Direct
Writers marIct, die hun klanten niet goed kennen, geeft het systeem in principe een ja/nee
beslissing. In enkele gevallen geeft het een grijs/kan niet met zekerheid negatief beslissen signaal
af. Het schijnt dat het erbij betrelcken van een menselijk oordeel naast het algoritme geen extra
waarde heeft - zoals dat ook zo is bij veel psychologische tests. Men moet venvachten dat
bedrijven die zich bedienen van internettoepassingen van financiele producten, waarbij men zich
nog sterker op anonieme contacten moet verlaten, nog verder zullen gaan in het verzamelen van
risico-relevante informatie.
C. Risico-analyse

De grondslag van risico-analyse van dit soort systemen is eenvoudig. Bij de eerste is dit dat
volledigheid van informatie helpt om het risico vast te stellen; wie een lening aanvraagt, terwijl
die al een lening heeft, heeft - ceteris paribus - meer kans om niet terug te (kunnen) betalen, dan
degene die een eerste lening aanvraagt
Bij de tweede soort database geldt het principe, dat wie zich eens onbetamelijk heeft gedragen,
een verhoogd risico heeft om zich nogmaals onbetamelijk te gedragen. De kans op recidivisme of
liever repeat offender-schap is van gebied tot gebied verschillend, maar in alle gevallen is vroeger
daderschap een voorspeller/risico-indicator.
Ms extra statistische producten levert de BICR productie-statistieken en saldostatistieken,
uitgesplitst naar 4-cijferige postcode gebieden. De eerste levert informatie of bepaald (marketing)
beleid tot resultaat heeft geleid (markt-penetratiegraad). De tweede levert informatie over overall
kans op 'criterium gedrag' , het niet lcunnen of willen (af)betalen. Men overweegt in de toekomst
een soort risico-rating op te stellen op basis van postcode, maar men is erg voorzichtig om op
basis van statistische waarschijnlijkheden it suggereren dat er vergrote kans op 'daderschap' is.
Zo zou het adres van de Orde van Advocaten op basis van de huidige gegevens aanleiding zijn
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om ze van leningen uit te sluiten. Ook zou men in de toekomst mogelijk jets lcunnen doen om
risicoprofielen op te stellen op basis van generalisatie van de huidige 'klantenbestanden'. Maar
ook hier is het BKR erg terughoudend.
Banken en andere financiele instellingen die gegevens van het BKR afnemen werken wel

il
•
li

degelijk met risicomodellen en resulterende 'credit-scores', vooral de grote banken en
verzekeringsbedrijven. Men koopt dan ook gegevens van verschillende zijden op en incorporeert
deze in de risico-modellen.
3.3.3. Marktonderzoek algemeen
A. Doelgroepbepaling
Zonder een lijst met elementen van een populatie kun je geen survey-methodiek toepassen, en
geen steekproef houden. Dan is de enige optie de sneeuwbal-methode.Via populatieschatting in
de bekende branche is het wel mogelijk de illegale in te schatten.
Het onderscheid tussen de witte, grijze en zwarte circuits valt te maken afhankelijk van de mate
van registratie:
- Wit houdt zich volledig aan de registratie/aangifteplichten
Grijs registreert wel/doet aangifte, maar niet volledig of juist
- Zwart ontrelct zich aan de registratie/aangifte
-

•

•
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Methoden voor het invullen/opvullen van het zwarte gebied (dit heet bij de Douane Subjectdetectie):
- Activiteiten; wie handelt er, rijdt op straat
- Lij sten; cross-check tussen informele, formele en eigen lij sten
- Sneeuwbal of olievlek-methode: noemen van namen door mensen uit de branche
Om in algemene termen de grootte van het grijze of zwarte gebied te bepalen helpt een
ketenbenadering, waarbij men de omvang van de goederenstroom volgt van bron naar
besternming. Merlcwaardige discrepanties wijzen dan op een grijs of zwart gebied. Eenzelfde
benadering helpt ook om individuele personen via de sneeuwbalmethode op te sporen. Idealiter
moet een handhaver via dit soort technieken een beeld lcunnen geven van de omvang van de witte
en zwarte gedeelten van de relevante doelgroep (zie par. 4.4.2. voor een nadere uitwerking).
Het besluit als marketeer om een populatie op te splitsen in subpopulaties is afhankelijk van het
al dan niet gedifferentieerde marketingbeleid van de opdrachtgever. Of bij de analyses door de
marktonderzoeker blij ken er verschillen in populaties te bestaan, die apart aandacht verdienen.
Met de oorspronkelijke populatie of individuele bedrijvenlijst is het nog een stap naar de te
interviewen persoon. Dit probleem wordt nog erger in geval van een heterogene vraagstelling: de
ene vraag kan alleen door de ene werknemer beantwoord worden, de andere vraag alleen door
een andere. Dit probleem wordt van geval tot geval opgelost, een pragmatische benadering. Het
gaat om wat realiseerbaar is in relatie met de probleemstelling. Uniek aan individuele scores bij
overtredings-schattingerilopsporingsonderzoek is, dat het niet is toe te rekenen aan de hele
groep/het bedrijf.
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B. Beschikbare adressenbestanden/dataleveranciers
Marktonderzoek is voor de bestanden afhankelijk van derden. Welke bestanden bestaan er
allemaal?
- KyK is veelal de basis van alle andere bewerkingen
- Commerciele adressenbureau's
- Niet-commerciele bestanden, waar justitie wellicht toegang toe kan lcrijgen (by. CED-data)
- Indirecte methoden (er is zoveel verbruik van X, en slechts zoveel officiele productie: er
is
dus zo en zoveel illegaal)
- Gebruikers-interview: inzicht via de hele keten van vragers en aanbieders.
Enkele problemen bij bestandsgebruik of -opbouw:
1. Soms zijn databestanden "niet beschikbaar", zoals de data van EVO (eigen-vervoer
organisatie), of de RAI. Waarschuwing: Ongeacht van welk bestand gebruik gemaakt wordt,
moet erop gelet worden dat vrijwel geen enkel bestand volledig of perfect is. Vuistregel dat
15% onjuiste data is.
2. Er is een verschil tussen de populatiebepaling en de daadwerkelijke steekproeftrekking. Voor
de populatiebepaling wordt gebruik gemaakt van de Nipo Populatie-exercitie. Dit is een
inschattingskader van economisch actieve bedrijven uit het totale KYK-bestand.

a
•
a
•
•
a
•
•
•

3. Hoe bepaal je welke gegevens gevraagd worden voor het opbouwen van een database: welke
criterium-variabelen wit je stellen. Zijn dit er 10, 50, 200, 1000, voordat de database
voldoende gevuld is om later bruikbaar te zijn?
4. Problemen bij het onderhouden van contact tussen handhaver of beleidsmaker met
registreerders:
- Afstand: fysiek, psychisch, organisatorisch, juridisch
- Desinteresse van beleidsmakers: niet concreet geinteresseerd/of alleen gericht op nieuw
beleid
5. Veel partijen kunnen de BOD-en/Justitie helpen om doelgroepen te bepalen of om een
doelgroepbenadering op te zetten. Alles heeft echter zijn voor- en nadelen.
- Marktonderzoeksbureau's: dit wordt betwijfeld, want die zijn zelf afhankelijk van anderen;
hebben wel standaard een doelgroepbenadering
- KvIC; is de bron van alles, maar is vervuild
- Statistische bureaus van de ministeries (CBS, RVW, RAT, LEI); probleem van afstand
met de handhaver
- Adressenbureaus (PTT, Heleview e.d.); werken aan actualiteit/betrouwbaarheid; kosten
geld
- Brancheverenigingen; hebben maar een gedeelte van de doelgroep onder bun yleugels
C. Risico-analyse
Wat in rechtshandhaving risico-analyse heet voor het bepalen van vergrote kansen op
overtreding, is in marketing termen gewoon het vinden van dat deel van de markt waar de kans
op verkoop het grootst is of het identificeren van factoren die bepalen of men tot koop van
goederen of diensten overgaat. Direct marketing is bijvoorbeeld gericht op het leveren van die
adressen waar men via direct mails op in kan zoomen. Men moet onderscheid maken tussen
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variabelen voor voorspelling (van verkoop) en variabelen die men kan beinvloeden. Waar het qua
voorspelling altijd weer op neer komt, zip de factoren opleiding, leeftijd en geslacht.
3.4. Samenvatting van de uitkomsten

3.4.1. Doelgroepbepaling
Doelgroepbepaling binnen rechtshandhaving is een opkomend thema. Een preciese manier om
111 doelgroepen en subdoelgroepen te bepalen past binnen de tendens binnen rechtshandhaving om
het accent meer op output en effect te sturen minder op alleen input. Met subdoelgroepen bedoelt
men bijna altijd gespecialiseerde economische subgroepen op een meer of minder specifiek KvKniveau, niet groepen die dwars door de KvK omschrijvingen heen lopen zoals ouderen of
1111
immigranten. Dit doet men wel bij risico-analyse. Zo zijn startende ondernemingen een subgroep,
die tegelijk een risicofactor inhoudt.
•
•
3.4.2. Bestanden
Bijna alle onderzochte inspecties/BOD-en maken gebniik van de KvK indelingen en van
bestanden van de KvK. Daarnaast onderhoudt men eigen adreslijsten. De controlediensten
beschikken niet altijd over de bestanden die elders in de organisatie (uitvoeringsdiensten) wel
beschikbaar zijn.
111

iii
U
III

De bedrijfsprocessensystemen van de controle- en opspoiingsinstanties worden vooral gebruikt
voor ondersteuning van de primaire processen. Ze zijn maar moeizaam geschikt voor het
genereren van management informatie en nauwelijks voor het doen van risico-analyses. Het
meest direct interessant vanuit het oogpunt van risico-analyse lijken (ex)daderbestanden te zijn,
lijsten van fraudes/fraudeurs in het verleden of op verwante gebieden (zie ook hieronder en later
4.3.2.).

U

•
•
•

•

•

3.4.3. Risico-analyse
Men moet duidelijk onderscheid maken tussen instanties die controleren en instanties die
opsporen. De Belastingdienst en de Douane zijn in eerste instantie controlerende instanties, net
als de AID. Daarentegen zijn de ECD en de FIOD typisch opsporingsinstanties. De laatste
reageren op signalen, hetzij van de controlerende instanties, hetzij uit het veld, bijvoorbeeld via
tips, informanten. Risico-analyse is vooral bedoeld voor controlerende instanties als middel om
na te gaan waar de kans op overtreding binnen een doelgroep groter is dan elders, zodat
intensieve controle op zijn plaats is. Op het moment dat een opsporingsinstantie aan de slag gaat
is de kans op overtreding aanzienlijk. Een dergelijke inschatting kan weliswaar mede ingegeven
zijn door meer algemene risico-analyse, maar is toch vooral gebaseerd op meer individueel (op
actoren of bedrijven) gerichte signalen dat er jets mis is (zie later par. 4.1 de typologie van
risicofactoren).
Er zijn diverse meer of minder uitgewerkte vormen van risico-analyse in de zin van
modelvorming. Onderscheiden modellen zijn gericht op hele sectoren/branches (collectieve
risico's) of op individuele leden binnen een branche (individuele risico's).
Globaal twee methoden:
Een statistisch model, weergave/beschrijving van het normaal gedrag van een doelgroep:
afwijkingen zijn dan suspect

111

•
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Een lijst van indicatoren die verwijzen naar een verhoogde kans op non-compliance zoals
eerdere overtreding (individueel en collectief risico), economische situatie (collectief
risico)
Risico-modellering is nogal ad hoc Er zit weinig systematiek in, maar dit wil niet zeggen dat
deze ineffectief is. Er zijn voorbeelden van zeer creatieve en succesvolle risico-analyse, zoals bij
de ECD/FIOD/Douane (textiel-import project).
Toetsing van de modellen aan de handhavingspralctijk en voortdurende bijstelling van de
risicomodellen vindt minder vaak plaats. Ook wordt er weinig gekeken naar de
generaliseerbaarheid of bruikbaarheid van risico-modellen die elders gebruilct worden.
Vooralsnog wordt er weinig gebruik gemaalct van open risico-analyse door middel van variantieanalyse, of modem gezegd, datamining. De gehanteerde bestanden zijn hiervoor nog
onvoldoende rijk aan gegevens, waarmee non-compliance voorspellende factoren gecorreleerd
lcunnen worden met non-compliance maten. Ben voorbeeld van een datamining project is dat ten
aanzien van het mineraal-aangiftesysteem van de AID.
3.4.4. Grijs-zwart circuit
Het grijze of zwarte circuit wordt door de meeste instanties als een secundair probleem gezien.
De meeste overtredingen verwacht men in het witte circuit. Dit neemt niet weg dat er incidenteel, projectmatig of systematisch - gewerkt wordt aan het reduceren van het zwarte
circuit. De gevonden technieken om individuele leden van het zwarte circuit te identificeren
komen neer op gericht locaal controle-onderzoek (actie Schuimkraag in de horeca) of het traceren
van zwarte doelgroepleden door namen in een wit gedeelte van de keten te volgen (zie par. 4.4.1.
figuur 5). De Belastingdienst lijkt hier het verst in te zijn.
Op collectief niveau zijn er geen voorbeelden van geavanceerde schattingsmethoden voor de
totale omvang van het zwarte circuit aangetroffen, al lcunnen de uitkomsten van locale projecten
als Schuimlcraag natuurlijk wel indicaties geven.
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HOOFDSTUK 4. METHODEN, KWALITEITEN EN VERBETERMOGELIJKHEDEN

•

In dit hoofdstuk worden de analyses van hoofdstuk 2 weer opgepakt en, geinspireerd door de
uitkomsten van de interviews, verder ontwikkeld richting oplossingsrichtingen.

•

4.1. Doelgroepbepaling

•

111
•
•

•

4.1.1. Analyse
Alle wetgeving, beleid en handhaving kent doelgroepen, maar deze worden niet altijd even goed
geexpliciteerd, onderscheiden of ingevuld. Eerder onderscheiden we al verschillende vormen van
doelgroepen:
- Doelgroep als bedoeld door wetgever, beleid of handhaving
- Geindividualiseerde doelgroep: d.w.z. waarbij de bedoelde leden met naam, adres e.d.
bekend zijn
- Feitelijke doelgroep: waar communicatie over beleid, regels en/of handhaving is
'aangekomen'
- Risicovolle (sub)doelgroep (in vergelijking met de hele doelgroep)
- Overtredingsgeneigde doelgroep (zonder handhaving)
- Overtredende doelgroep
We lcunnen zeggen dat een doelgroep een groep personen of handelingen is die:

•
•
•
•
•

(wetgeverscriteria):
- Met zoveel woorden door de wetgever/normsteller wordt genoemd (bijvoorbeeld
aandeelhouders); en/of
- Door de rechter als zodanig is aangegeven (bijvoorbeeld ook familieleden van aandeelhouders)
- Voldoet aan de meest mime omschrijving van normadressaat (ingeschreven, Nederlands e.d.,
bijvoorbeeld in Nederland belastingplichtig)
- Verder voldoet aan bepaalde formele kwaliteiten/kenmerken
en/of

(beleidsmatige criteria):
•
•

•

•
111
•
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- Voldoet aan bepaalde functionele lcwaliteiten
- Waar politiek of beleidsmatig een bepaald belang mee is verbonden
- naar aanleiding waarvan of met het oog waarop de wet of het beleid is geformuleerd
- Ten aanzien van wie of waarvan er beleidsmatig een doeleinde of een norm is geformuleerd
en/of

(handhavingscriteria):
- Waarvan het toezicht of de handhaving bij een bepaalde instantie is neergelegd
- Die een zeker risico lopen om het ongewenste gedrag te vertonenJwelke in zekere zin
gevaarzettend zijn (die het laatste jaar aandelen in het eigen bedrijf verhandeld hebben).
Het laatste kenmerk geeft al aan dat doelgroep-bepaling al snel overgaat in risicobepaling; een
specificatie van de - meest mime of oorspronkelijke - doelgroep in meer beperkte subdoelgroepen
waar de kans op het ongewenste gedrag goter is clan in de gehele doelgroep. De bovenstaande
opsomming van criteria of kenmerken (sjabloon) leidt tot de formulering van lcwaliteiten; een
doelgroepbepaling is beter naarmate deze beter voldoet aan een aantal criteria:
•

GERICHT HANDHAVEN EN MONITOREN

111

31

Hoofdstuk 4. Methoden, kwaliteiten en verbetermogelijkheden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Explicitering: men de doelgroepen in de verschillende fasen expliciet onderscheidt
Precisie/flexibele schaalgrootte: men de hele doelgroep kan onderverdelen in
subgroepen/klassen
Operationaliseerbaarheid: het al dan niet lid zijn van de doelgroep ook makkelijk kan
vaststellen
Registreerbaarheid: men het al dan niet lid zijn van een doelgroep onderwerp van registratie
heeft gemaakt
Flexibele indeling: men voor verschillende doeleinden verschillende ingangen of
indelingsperspectieven kan hanteren
Consistentie: men doelgroepindelingen hanteert die consistent zijn met andere
doelgroepindelingen, zodat men vergelijkingen kan maken
Rijkheid en diepgang: men meer gegevens heeft over de doelgroepen die men kan
gebruiken voor het bepalen van homogeniteit/heterogeniteit van de leden van de doelgroep
(risico-anayse, flexibele indeling)
Beleidsrelevante gegevens: men gegevens heeft over de omvang van de doelgroep en/of
waarde van de doelgroep (in termen van omzet, maatschappelijke impact, potentiele
dreiging van onrechtmatigheid).

Zo gebruiken politie, provincie en IMH bij het indelen van bedrijven in het kader van handhaving
van milieuregels ieder een eigen indeling. Men voldoet dan niet aan de kwaliteit van consistentie en
men maalct het zo moeilijk om informatie te vergelijken en uit te wisselen. Evenzo komt het voor dat
de controle- of handhavingsinstantie niet over informatie beschikt die bij de uitvoeringsorganen wel
aanwezig is. Dit levert gebrek aan rijkheid van informatie over de doelgroep op en/of gebrek aan
beleidsrelevante gegevens.
Doelgroepen zijn vaak maar niet altijd bepaalbaar. Hiermee wordt aangegeven dat doelgoepen
weliswaar omschreven zijn (wettelijke of intentionele definitie), maar dat ze door gebrek aan
registratieplicht niet bij voorbaat een individualiseerbare, met naam en adres bekende, doelgroep
vormen. Het gaat bier vooral om open doelgroepen ("iedereen die zich op de weg bevindt",
"iedereen die goederen invoert", waarbij de hele Nederlandse bevolking doelgroep is plus eventueel
nog alle buitenlandse personen en bedrijven. Voor controledoeleinden is deze onbepaalbaarheid niet
per definitie een probleem, men kan immers op de weg of aan de grens controleren. Echter, voor
onderzoeksdoeleinden !evert dit een zekere onbenaderbaarheid op; men kan niet, zoals men gewend
is, uit een bestand een aselecte steekproef treklcen of mensen/bedrijven op een adres aanschrijven
dan wel daar interviewen. Met enige creativiteit en inzet zijn echter ook deze "onbepaalbare
doelgroepen" onderzoeksmatig te benaderen; op straat, via via, op de werlcvloer e.d.
4.1.2. Werk- en oplossingsrichtingen
In aansluiting hierop kan men, ter wille van beter beleid, betere handhaving en beter onderzoek een
aantal normatieve werk- of oplossingsrichtingen aangeven. Het gaat flier niet om een limitatieve
opsomming.
1. Explicitering/hanteren van een sjabloon: men kan van bovenstaande opsomming van definitieelementen of van kwaliteitscriteria gebruik maken om het gebruik van doelgroepen in
een
wet dan wel beleid of handhaving te typeren en te verbeteren.
2.
Onderzoek naar de intentionele doelgroep: het verrichten van wetsanalyse (incluis
wetstoelichting en wetsgeschiedenis), jurisprudentie onderzoek of beleidsanalyse
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•
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5.
6.
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•

8.
9.

•
5

•
•
•
•
•

•

10.
11.

Doen van onderzoek naar defeitelijke doelgroep: communicatie-onderzoek, beleidsevaluatieonderzoek en/of onderzoek naar de handhavingspraktijk (controle-, opsporings- en sanctiepralctijk)
Doelgroepoverleg: het samen met partners in de beleidsketen of handhavingsketen afspraken
maken over relevante definities en onderscheidingen van doelgroepen
(Uit)bouwen van doelgroepbeschrijvingen: toevoegen of aanscherpen van informatie over
aanvullende kenmerken van doelgroepleden
leder beleidsterrein dient een registratiebeleid te hebben, waardoor er sprake is van een
voldoende bekendheid met (individuele leden van) de doelgroep voor doeleinden van
uitvoering en controle van het beleid en de wetgeving.
Het digitaliseren of automatiseren van een bestand, zodat de individuele leden van de
doelgroep in een database zijn vervat
Risico-onderzoek: het aangeven (construeren of toetsen) van kenmerken die met overtredingsgeneigdheid samenhangen
Grijs circuit onderzoek: onderzoek naar de juistheid van registraties en de vervuiling van bestanden;
Zwart circuit/registratie-onderzoek: onderzoek naar het al dan niet registreren van doe!groepleden en maar de omvang/relevantie van het zwarte circuit.
Onbepaalbare doelgroepen kunnen opgesplitst worden in meerdere subdoelgoepen waarvan
er sommige wel bepaalbaar zijn of benaderd door een wel benaderbare doelgroep die een grote
overlap vertoont met de bedoelde doelgroep. Een voorbeeld van het tweede is "bezitters van
rijbewijzen". Een voorbeeld van het eerste is een onderverdeling in a) beroepsvervoerders/weggebruikers, b) individuele weggebruikers met Nederlands rijbewijs c)
individuele weggebruikers zonder rijbewijs en d) buitenlandse weggebruikers. Niet
individualiseerbare doelgroepleden (zoals d) kan men voor onderzoek of controledoeleinden
dus niet thuis met de post benaderen maar wel op de weg. Eventueel vraagt men op de weg
naar een adres en stuurt dan post.

De laatste vier oplossingrichtingen raken aan de andere onderwerpen (bestanden, risico, analyse en
zwart circuit) en zullen hieronder worden uitgewerkt.

4.2. Bestanden

•

4.2.1. Analyse

•

Bestanden met doelgroepleden en al dan niet met aanvullende informatie dienen verschillende
doeleinden:
- Overzicht van doelgroepleden: bijvoorbeeld ledenlijst, alle bedrijven in de metaalsector
- Basis voor uitvoeringshandelingen: bijvoorbeeld ter wille van aanschrijvingen, heffingen
- Basis voor risico-analyses voor doeleinden van effectiviteitsbevordering of handhaving
- Basis voor management informatie en rapportages

•

Tentatief zijn de volgende soorten bestanden:
- Basaal bestand: beroep, naam, adres, woonplaats, hoofdbranche
- Uitgebreid bestand: aanvullende kenmerken, bijvoorbeeld aantal werknemers, leeftijd,
betrouwbaarheid/fraudegevoeligheid bedrijf of persoon
- Uitvoeringsbestanden: bijvoorbeeld in en uitvoertransacties, bedrijfsprocessensysteem politie
(BPS)

•
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Controlebestanden: met uitkomsten van controles van de individuele doelgroepleden
Daderbestanden: bijvoorbeeld overtreders in jaar x, overtreders ooit: bijvoorbeeld HKS
Open bestanden: bijvoorbeeld directeuren van de bedrijven, omzet en winst,
verzekeringsLloyds

De Icwaliteiten van bestanden zijn goeddeels dezelfde als die van doelgroepbepalingen, zoals
rijkheid en consistentie. Uiteraard hebben bestanden bijna per definitie betrelcicing op individuele
eenheden (personen , bedrijven of activiteiten). Voor doeleinden van risico-analyse zijn alle
bestanden geschilct. Sterker nog: bij risico-analyse als het voorspellen van daderschap van
strafbare feiten moet alle mogelijke informatie waaronder dus alle databestanden bij elkaar
worden gebracht.

I

•
•
•
•
U
•
•
U

4.2.2. Oplossingsrichtingen
1. Aansluiten by bestaande bestanden en classificaties binnen bestanden zowel binnen de eigen

organisatie (registratiebestanden) of buiten de organisatie, zoals de KvK om redenen van
efficiency en consistentie
2. Een actief registratie- en bestandsbeleid: stimuleren van tijdige en juiste registraties,
bijhouden/schoonhouden van bestanden, tijdig verwerken mutaties, beoordelen bestanden op
zuiverheid/juistheid en volledigheid, (meer) gebruik maken van commerciele bestanden
3. Een actief beheer en creatief gebruik: maak gebruik van individuele bestanden voor ailerlei
• doeleinden: communicatie, uitvoering, controle, evaluatie beleid.. De ervaringen bij dit soort
interacties zijn relevant voor beoordeling van het bestand. Bestanden moeten, net als
doelgroepen, hi] organisatorische eenheden of personen belegd worden, die voor het
welslagen van hun missies afhankelijk zijn van de lcwaliteit van hun doelgroepkennis en de
Icwaliteit van de bestanden
4. Een actief en creatief gebruik van meerdere bestcmden: combineren, fineren van bestanden,
verrijken van bestanden, het herschildcen van bestanden, vergelijken van bestanden
enzovoort.

4.3. Risico-analyse
4.3.1. Analyse
Definitie

Risico's bestaan uit kansen en waarden. Ben klein kansrisico met een groot waardenrisico, zoals
hi] dijkdoorbraak of een nucleaire ramp levert een groot risico op. Een risico is per definitie de
statistische kans op jets negatiefs, anders zou er -positief- van 'kans op', 'gelegenheid tot ' of neutraal-'mogelijke gevolgen gesproken worden. Mensen hebben het risico van ongeluk (kanker,
verkeersongeluk, dood) en de kans op geluk (liefde, een baan, de hoofdprijs van de loterij).
Aan ieder beleid kleven kansen en risico's. De zekerheden zijn maar schijn. Ben weg bouwen is
een zekerheid, maar de weg zelf is geen doel; er is een kans dat de weg niet voor de verwachte
verkeersontlasting zorgt, er bestaat het gevaar dat er meer verkeersslachtoffers zullen vallen en
het risico dat hi] gedeeltelijk wegspoelt bij zware regenval. Er zijn risico's in soorten en maten.
VROM, inspectie volkshuisvesting, onderscheidt verschillende categorieen:
1. Rechtmatigheidsrisico's, bijvoorbeeld mogelijkheden voor misbruik en oneigenlijk gebruik
2. Doelmatigheidsrisico's: worden de gestelde doelen bereikt
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Ordenings- en omgevingsrisico: bijvoorbeeld beleidsvrijheid gemeenten
Politieke risico's: bijvoorbeeld de kans dat de Tweede Kamer intervenieert
Maatschappelijke risico's: bijvoorbeeld imago rijksoverheid, draagvlak voor naleving
Professionaliteit/organisatierisico's: onvoldoende deskundigheid beschikbaar op de kantoren.

De risico's hangen samen: problemen op het vlak van rechtmatigheid of doelmatigheid kunnen
bijdragen tot politieke risico's. Onrechtmatigheid op enigszins grote schaal doen altijd af aan
doelmatigheid. Ook zou men kunnen beargumenteren dat genoemde maatschappelijke en
professionaliteitsrisico's tevens risico's zijn voor rechtmatigheid of doelmatigheid. Hoe dan ook,
rechtmatigheidrisico's en doelmatigheidsrisico's zijn de meest belangrijke. Beleid bestaat er in dit
perspectief uit om kansen te vergroten en risico's te verkleinen. In de kader van dit onderzoek
concentreren we ons op het rechtmatigheidsrisico. Ms bij een subsidieverstrekking aan het risico
van fraude geen aandacht wordt besteed, dan is dat of omdat men het risico gering acht of omdat
men vindt dat de kansen (op doelmatigheid en rechtmatigheid) de risico's (van rechtmatigheid)
ver overtreffen. De kans-risico balans dient positief te zijn. Iedere wet en ieder beleid dient meer
voordelen dan nadelen te hebben. Dit spreekt vanzelf, want het volgt uit de aard van de mens, de
aard van de samenleving en de aard van de overheid; men wil vooruit en niet achteruit. Toch
wordt dit basisprincipe van de positieve balans wel eens in twijfel getrokken, bijvoorbeeld bij
drugswetten (volgens sommigen veroorzaken ze meer criminele, maatschappelijke en
gezondheids-ellende dan ze aan gezondheidsschade voorkomen).
Hoe dan ook, het heeft zin om van positieve handhaving en van negatieve handhaving te spreken;
bij positieve handhaving worden de kansen gemaximaliseerd, bij negatieve handhaving worden
de risico's geminimaliseerd. In beleidstermen gaat het bij risico's soms om neveneffecten, zaken
die niet nagestreefd of bedoeld zijn. Scenario's zijn vaak bedoeld om zich bewust te worden van
onbedoelde negatieve gevolgen (vlg. doemscenario's) maar vaak ook om zich tegen
eventualiteiten te wapenen (vgl. rampenplan, evacuatieplan). Modellen zijn bedoeld om risico's te
kwantificeren.
Kwantificeren
Risico-analyse kent veel gedaantes. Er bestaan kwetsbaarheidsanalyses in de vorm van
procesanalyses: waar in de hele procesketen, productieketen of beleidsketen kan er wat misgaan.
Wat kan er misgaan, waar is dat afhankelijk van, hoe erg is het, wie is er verantwoordelijk voor
en wat lcunnen we eraan doen. De verschillende antwoorden op deze vragen hebben de vorm van
quality control, business redesign of integraal ketenmanagement. De nadruk kan liggen op de
externe procesketen zoals de afvalketen bestaat uit ontdoeners, transporteurs en afvalbranche. Of
het accent ligt op de rollen in de beleidscyclus: de wetgever, uitvoerder, toezichthouder, en
handhaver (controle, opsporing en sanctionering): werkt men voldoende samen, houdt men in een
eerdere fase rekening met de mogelijkheden en moeilijkheden in de volgende fase van het
beleidsproces. In deze subparagraaf gaan we vooral in op risicofactoren in de zin van factoren die
bepalen welke persoon of groep meer kans heeft een overtreding te begaan dan andere. 3

3

•

Risico's in het beleidsproces of de beleidsketen worden geadresseerd door het Ketenmodel van Verkeer en
Waterstaat en door het Ti 1-model. De eerste identificeert risico's aan de beleidsproductiekant als gebrek aan
anticipatie en samenwerIcing, de laatste identificeert ze aan de doelgroepkant, bijvoorbeeld als het ontbreken van
acceptatie van regels door de branche.
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Waardenrisico's
Het tweede aspect van risico is waarde. Deze hangt af van verschillende zaken:
- grootte van de gebeurtenis of liever de consequenties van de gebeurtenis: de schaal,
massaliteit, bijvoorbeeld stroomuitval, besmetting
- ernst van het risico
- maatschappelijke schade
- afbraakrisico: onherstelbaarheid van de schade
- morele schade
- financiele schade
- politieke schade, reputatieschade
Sommige van bovengenoemde risico's zijn dan oak eigenlijk geen aparte risico's maar aspecten
van schade. Iedere risico-analyse die niet op het aspect van 'waarden' ingaat is onvolledig. Met
name wordt het moeilijk am acties uit te prioriteren die de verschillende risico's en hun eventuele
schade beperken.
Belang van risico-analyse
Het belang van risico-analyse ligt deels in een reflectie waar qua compliance de zwalcheden liggen in
productie/procesketens (bijvoorbeeld de milieuketen) dan wel in de beleidsketen van wetgever tot
uitvoerder en handhaver. Verder stelt geslaagde risico-analyse de handhaving in staat am selectief
handhavingsmiddelen, in het bijzonder controle, in te zetten, namelijk daar waar dit het meest nodig
is, oftewel daar waar de kans op overtreding het grootst is. Hiermee vergroot men de paldcans en
daarmee de effectiviteit van detectie en preventie. Risico-analyse is de identificatie van risico's
(constructie en toetsing) op basis van plausibiliteits-redeneringen en gegevens. Het belang van
risico-analyse ligt in datgene dat men beoogt of wat men ermee doet. Het doel kan zijn detectieoptimalisatie (zoveel mogelijk daders paldcen), preventie door detectie (paldcans vergroten) of
preventie in ruimere zin (het verklaren van non-compliance en het nemen van zoveel mogelijk
maatregelen in wetgeving, beleid, communicatie, overleg, die knelpunten voor compliance
wegnemen).
4.3.2. Een model voor risicofacioren
Een risico is elke factor die statistisch van invloed is op de kans dat een bepaalde (soort) gebeurtenis
(bijvoorbeeld non-compliance ten aanzien van een bepaalde wet) optreedt. Die factor wordt ook wel
als conditie aangeduid. Een risico is dan de empirische kans op een gebeurtenis onder een bepaalde
conditie. Het lid zijn van een doelgroep of het vertonen van een klassekenmerk kan men dan als een
risico opvatten (nominaal risico), evenals de aanwezigheid van een factoren die statistisch of causaal
met non-compliance samenhangen. Bij onze analyse van de handhavingspraktijk (hoofdstuk 3)
kwamen we enkele typen van risico-analyse of van risicogroepen tegen:
1. Eenformele risicogroep: een nominale (reeds op andere gronden onderscheiden) subgroep met
een meer dan gemiddeld overtredingspatroon, bijvoorbeeld subldasse internationale bedrijven
2. Een risicofactor: een statistische (2a) of causale factor (2b) die samenhangt met overtreding
3. Het reeds eerder begaan hebben van een overtreding op hetzelfde gebied of op verwante
gebieden (ex-daderschap) geldt vaak oak als voorspeller, zoniet de beste voorspeller van
overtreding (repeat offender-schap)
4. Het zwarte circuit: non-registratie die samenhangt, met, vaak vooropgezette bedoeling, am niet
aan wettelijke eisen te voldoen
5. Irregulier gedrag: afwijking van het normaal patroon van de (sub)groep (A)
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We zullen deze soorten risicofactoren op twee manieren aanschouwelijk maken, eenmaal als
onderdelen van de hele doelgroep (taartmodel) en eenmaal in de vorm van een soort causaal model.
Deze risicovormen kan men weergeven als onderdelen van een taart die de hele doelgroep voorstelt.
Figuur 3. Risicovormen

1. A, B en C: Reguliere/witte
subgroepen van de doelgroep
2-3
Individuele risicofactor die
in meerdere subgroepen voorkomt
1. C: Nominale subgroep met relatief
meer overtreders
5. D: Zwarte circuit

De tekening suggereert dat qua risico-analyse groep C en D als groep de meeste aandacht
verdienen. Groep D omdat het een zwart circuit is met uiteraard veel overtreders en groep C
omdat een bepaalde risicofactor (de gearceerde gedeelten) hier relatief veel voorkomt. Groep A
en B zijn als groep niet risicovol al zijn er op individueel niveau wel enkele risicovolle elementen
te onderkennen.
In het causaal model ziet men compliance of non-compliance als de resultante van een aantal
oorzakelijke factoren. We zullen de vijf genoemde risico's met nog enkele andere situeren in een
schema dat CMC hanteert bij het maken van criminaliteitsbeelden via de Methode van de
Beredeneerde Waarheid. We. zullen ze kort toelichten.
Figuur 4. Causaal risicomodel
risico's

(NON)COMPLIANCE
ACHTERGROND

OORZAKEN (NON)COMPLIANCE
(2B)

- lidmaatschap van
(sub)doelgroep (1)
- achtergrondkenmerken
als omvang of leeftljd
bedrijf (2A)

EFFECTEN VAN

in het verleden of op
andere gebieden (3),
bijv. niet-registratie (4)

(NON)COMPLIANCE
(6)

(NON)COMPLIANCE
- slechte economische situate
- T11-factoren als financiele
voordelen van overtreden(T2b)
of geringe pakkans (T6-9)

op een bepaald gebied

8. Bijbehorende kenmerken
7. Evidentie/bewijsmiddelen

- interacties met overheid, bijv.
geweigerde vergunning
- overall houding tg.v.
compliance

CONTEXT (5)
- Contextuele gedragingen
- (In)consistenties, irrationeel gedrag
- statistsch irregulier gedrag

bijv.
- klachten, geruchten, tips
- relatief veel ongeluld(en, bijv.
op werkpiek of tij verkeer/
vervoer
- milieuschade
- witwassen
- onverklaarbare rijkdom of
economische posite

tijd
signalen, verdachte omstandigheden

C C MC
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ad 1. Heel formeel bezien is op het gebied van economische ordeningswetgeving het lid zijn van
de doelgroep al een risico. Het stellen van een norm voor een doelgroep cretert als het ware de
kans op overtreding. Hier doelt de Belastingdienst op met het begrip 'wetstechnisch risico'. Meer
materieel gezien wijst onderzoek uit dat overtredingspercentages bijna overal substantieel zijn
(eerder 20% en hoger dan 10% en lager). Dus ook materieel gezien zijn al dit soon doelgroepen
'risicogroepen'. Dit neemt niet weg dat binnen een doelgroep bij de ene subgroep een grotere kans
op overtreding heeft dan de andere, om welke reden dan ook. Zo geven experts aan dat
'grondreinigers' of 'metaalrecyclingbedrijven' risicogroepen binnen de doelgroep 'afvalbranche'
vormen. De Belastingdienst hanteert een aparte risico-analyse voor startende ondernemers. Het
zal hier vooral om per ongeluk overtreden gaan.
Deze risicofactor is malckelijk vaststelbaar. Minder maldcelijk is het om de eerder genoemde
risicofactor te bepalen 'van mening zijn dat de regeldruk' van de overheid zeer hoog is, of een
factor als 'bedrijven met financi6le problemen' of 'bedrijven met slecht management'. Bovendien
gaan we hier naar meer oorzakelijke risicofactoren
ad 2b. Het moge duidelijk zijn dat alle causale factoren die bepalen of men al dan niet compliant
is, tevens risicofactoren zijn. Een branche die door de economische situatie onder druk staat, zal
eerder zijn toevlucht nemen tot illegale activiteiten dan een branche waar het voor de wind gaat.
Dit soon factoren zijn bijvoorbeeld opgenomen in het risicomodel van de Arbeidsinspectie, (Al),
zowel ten aanzien van branche-gerichte risico-analyse als ten aanzien van de risicograad van
individuele bedrijven. Een evidente risicofactor is de houding van het management en de
werkgevers tegenover (non)compliance. Ook hier is niet malckelijk zicht op te lcrijgen maar de
Al-inspecteurs hanteren dit criterium met vnicht in een geoperationaliseerde vorm (expliciet
verbeterplan e.d.). Alle handhavings- of nalevingsmodellen bevatten factoren die als
risicofactoren lcurmen gelden. Zo bevat het Ti 1-model (Tafel van Elf) een als volledig bedoelde
lijst van gedragsmatige factoren die maken of een bedrijf of een bedrijfstak zich al dan niet aan
een regel houdt. Hierbij gaat het zowel om factoren die de spontane naleving bepalen (zoals
factor T3 de ervaren redelijkheid of T4 de integriteit van de betro1dcen actor of groep) als factoren
die van invloed zijn op de afgedwongen/gestimuleerde naleving (zoals de factoren T6-9, die
samen de paldcans uitmaken). Dit zijn alle materiele, economische of sociaal-wetenschappelijke
factoren die niet in formele overzichten of databases beschikbaar zijn, maar die met sociaalwetenschappelijke methoden (survey of expertsessie) kunnen worden bepaald of met common
sense. Veel in de praktijk gehanteerde risicofactoren zijn gebaseerd op mengeling van common
sense of apriori plausibiliteit. Bijvoorbeeld, de regel "hoe hoger de subsidie of hoe hoger het belastingtarief, hoe meer kans op fraude" is gebaseerd op de gedachte dat mensen meer
gemotiveerd worden door grote dan door ldeine bedragen.
ad 3. Veel oorzakelijke factoren zijn niet specifiek voor een bepaald moment of voor een
bepaalde regel. Vandaar dat het (ex-)daderschap in het verleden of op cmdere verwante gebieden
als een sterke voorspeller, zo niet de sterkste voorspeller voor non-compliance mag gelden. Veel
daders zijn repeat offenders, of ze nu al eerder gepa1ct en gestraft zijn of niet. Risico-analyses van
de Belastingdienst of van de CM houden sterk rekening met dit soon factoren. Verder is het een
ervaringsfeit dat het niet voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen (bijvoorbeeld
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boekhouding, logboek e.d.) samenhangt met meer materiele overtredingen. De politie, zowel de
regiopolitie als CRI, interpol of Europol, kent al heel lang lijsten van bekende daders; repeat
offenders of 'the usual suspects'. Eigenlijk gaat het bij database om de regel 'het hebben
overtreden in het verleden is een indicator voor het overtreden in de toekomst'. Op allerlei
gebieden als milieu-overtredingen of fraude met verzekeringen door tussenpersonen wordt door
experts het percentage van repeat offenders op bijna de helft van alle bewuste overtreders
geschat. Op andere gebieden, bijvoorbeeld fraude door verzekerden, is de proportie
lgelegenheids-overtreders' groter.
Een slag eerder dan vermoedelijk daderschap is een indicatie van integriteit of moreel risico. Zo
hanteert de Belastingdienst een (driepunts)schaal, volgens welke de belastingplichtigen geordend
worden naar de kans op fraude: laag, midden en hoog risico.
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Commerciele instellingen als banken of verzekeringsbedrijven werken met bedrijfs- of branchebrede lijsten van bekende daders. In de verzekeringsbranche hanteert men het FISH of Holmes
systeem, welke men raadpleegt bij de acceptatie van verzekeringen of bij het behandelen van
schadeclaims.
ad 4. Strikt genomen is niet-registratie een formele overtreding. Daar waar men zich niet
registreert, juist met de bedoeling om zich ook in andere opzichten niet aan de wet te houden, is
niet registratie, ofwel het 'lidmaatschap' van het zwarte circuit, voorspellend voor noncompliance. Denk aan illegale afvalhandelaren of afvaltransporten die niet zijn aangemeld.
Nevenverplicht-ingen zijn interessant vanuit het perspectief van risico-analyse omdat ze vaak
maldcelijk te controleren zijn en omdat er mogelijk een relatie bestaat tussen non-compliance op
neven-verplichtingen en hoofdverplichtingen. Oftewel, de kans dat iemand die niet voldoet aan de
nevenverplichtingen van een wet, (ook) met voldoet aan de hoofdverplichtingen van de wet, is groter
dan voor doelgroepleden die dat wel doen. In deze zin is niet-registratie als nevenverplichting een
risicofactor, echter men komt hier vaak pas achter als men ziet dat aan bepaalde hoofdnormen niet
voldaan is. Bijvoorbeeld een milieutransport dat niet aangemeld is dat ertoe leidt dat toxische stoffen
in het bos of in de vaart worden gedumpt.
ad 5. Gedrag waar, geisoleerd gezien, niets mee aan de hand lijkt, kan in context verdacht
worden. Irregulier gedrag, dus gedrag dat afwijkt van anderen, is een risicofactor in de zin, dat
de kans op overtreding hier groter is dan bij regulier gedrag. In deze zin wordt bij de
Belastingdienst Particulieren voor alle doelgroepen een beschrijving gemaakt van normale
patronen (bijvoorbeeld verhouding omzet en winst) en krijgen statistische 'uitbaters' apart
aandacht. her ligt een risicofactor direct tegen een detectiemethode aan. Irrationeel gedrag
wordt in deze lijn ook gehanteerd als een teken dat er mogelijk jets niet klopt. Goederen die
vanuit het Caribisch gebied eerst langs Zuid-Afrika vervoerd worden om in Rotterdam pas aan te
komen, vragen om een nadere verklaring en rechtvaardigen nader onderzoek. Regulier gedrag of
rationeel gedrag kan idealiter in 'beslisregels' worden samengenomen en geautomatiseerd worden
toegepast. Het afhahdelsysteem SAGITTA bij de Douane en de inkomstenbelasting Personen bij
de Belastingdienst zijn hier voorbeelden van. Voorzover we hebben kunnen nagaan werkt alleen
de Belastingdienst met systematische Inormaal-profielen' van non-daders, de normale of typische
kenmerken voor een specifieke doelgroep, zodat afwijkingen als verdacht/om verklaring vragend
kunnen worden geclassificeerd.
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ad 5 Context. In het model staan onder (5) nog wat andere factoren die als 'risicofactor' lcunnen
worden gehanteerd of als signaal dater mogelijk jet mis is. Deze zijii heel globaal aangegeven als
'inconsistenties' in het gedrag (bijvoorbeeld het ene jaar veel invoer, het andere jaar weinig), of
als 'contextuele gedragingen' (bijvoorbeeld verdachte relaties tussen het management van
verschillende bedrijven of bijzondere beheersconstructies). Bij de beoordeling van schadeclaims
in de verzekeringsbranche worden contextuele risico's gehanteerd als 'schadeclaim binnen enkele
dagen na afsluiten verzekering'.
ad 6. Effecten van non-compliance Gaat het bij (5) om verdachte omstandigheden die aan de
eventuele overtreding voorafgaan of ermee samenvallen, onder (6) effecten van non-compliance
is een aantal voorbeelden van verdachte gevolgen opgenoemd. Deze varieren van evidente
signalen als klachten, geruchten, tips, tot witwasactiviteiten of onverklaarbare rijkdom.
ad 7. Evidentie/bewijsmiddelen
De voor de volledigheid in het model opgenomen set van evidentie/bewijsmiddelen (7) heeft nog
weer een wat ander karalcter. Te noemen vallen:
- directe waameming heterdaad
- getuigen
- registraties
- sporen (vinger, voet, haar, DNA, handschrift)
- zelf-bekentenis

•
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Het gaat hier om directe evidentie dat een bepaalde persoon iets illegaals gedaan heeft. Het soort
van signalenherdachte omstandigheden als onder 5. context en 6. effecten van non-compliance
gelden in principe als circumstantial evidence, indirect (en daarmee minder sluitend/met
zekerheid 'voorspellend') bewijs.
ad 8. Bijbehorende kenmerken
Tot slot nog een laatste set van factoren die helpen om daderschap op het spoor te komen,
namelijk bijbehorende kenmerken van de non-compliance, de manier waarop (modus quo) de
non-compliance vorm heeft gekregen (het transport, de omvang, de route, de sophistication, van
de begeleidende omstandigheden als uitloldcen tot corruptie e.d.) Dit alles maakt het zinnig aan
dit soort aspecten aandacht te geven of zelfs in databases op te slaan.
Er is een fundamenteel verschil tussen de eerste drie sets risicofactoren (lidmaatschap subgroep
(1a)/achtergrond(2a), oorzaken non-compliance (2b) en non-compliance in het verleden of elders
3/4) en de overige factoren die wijzen op daderschap (5-8). Alle factoren verhogen de kans dat
iemand een illegale daad gaat stellen (1-4), stelt (5,7,8) of gesteld heeft (6); maar de eerste (1-4)
zijn algemeen (generiek), terwijl de overige (5-8) meer ad hoc en individueel van aard zijn. De
eerste zijn dan ook de meer eigenlijke risicofactoren, terwijl de overige gewoonlijk als signalen
of verdachte omstandigheden worden aangeduid.
4.3.3. Oplossingsrichtingen
Bijna alle oplossingsrichtingen die doelgroepbepaling (4.1) en bestandsbeschrijvingen (4.2)
vooruit helpen, helpen ook bij het vooruitbrengen van risico-analyse. Dus, hoe meer informatie
over de doelgroep, hoe rijker de bestanden, hoe meer mogelijkheden voor risico-analyse! De
voorafgaande paragraaf (4.3.2) geven in de vorm van de onderscheiden risicofactoren even
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zovele werk- en oplossingsrichtingen aan. Gewoon doen dus, althans uitproberen! We zullen
hieronder twee soorten oplossingsrichtingen aangeven: enkele concrete werksuggesties (A-D) en
beleidsmatige suggesties (1-6) die vooral het beleid of het management van risico-analyse
moeten vormgeven. Daarna zullen we nog een methodisch probleem bespreken, dat van de
meting van de kwaliteit van risico-analyses (4.3.4).
A. Een leerzaam voorbeeld
Een voorbeeld van een set in de handhavingspralctijk gewonnen risicofactoren komt uit een IRTonderzoek naar Turkse heroinesmokkel. De indicatoren die kenmerken zijn voor overtredende
transport-ondernemingen zijn de volgende.
Tabel 6. Kenmerkende indicatoren

•

•
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Indicatoren die kenmerkend zijn voor transport ondernemingen die hun integriteit dreigen te
. verliezen. *
1 Het plotseling floreren van bedrijven, en dan vooral als er sprake is van onervaren
bedrijfsleiders
2 Geen vaste grote opdrachtgevers hebben
, Geen reclame op vrachtwagens, of reclame die er `nep' uitziet
4 , Frequente faillissementen met onmiddellijke schuldsanering en doorstart
5 . Met cashgeld grote bedragen voldoen
6 , Reizen zonder lading op de heen- of terugreis
7 Afwijkende reisroutes en langdurig stilstaan onderweg
* Uit: "Turkse heroinesmokkel over de weg", Rapport IRT Noord en Oost Nederland, juni 1996

Een dergelijk lijstje kan men tentatief extrapoleren naar andere gebieden. Een poging hiertoe is
gedaan via volgend schema. Wil men deze meer abstracte risico-indicatoren hanteren voor een
bepaald specifiek gebied, dan client men deze vervolgens weer voor dat gebied te specificeren.
Om deze reden is de derde kolom open gelaten, als invuloefening voor de lezer.
Tabel 7. Voorbeeld van zezeneraliseerde risicofactoren
Indicatoren die kenmerkend zijn
Meest gegeneraliseerde vorm
voor transport ondernemingen die
van de indicatoren voor fraude
hun integriteit dreigen te verliezen.
in het algemeen
1 Het plotseling floreren van
Onverwachte, niet voorspelbare
bedrijven, en dan vooral als er
of verklaarbare welvaart
sprake is van onervaren
(van bedrijf en/of betrokkenen)
bedrijfsleiders
2 Geen vaste grote opdrachtgevers
Solitair handelen
hebben
(geen sociale binding of sociale
controle); ontbreken van
historische kennis over
betrokkene/geen verleden
3 Geen reclame op vrachtwagens, of
Anoniem uiterlijk of optreden
reclame die er `nep' uitziet
4 Frequente faillissementen met
Frequente faillissementen met
onmiddellijke schuldsanering en
onmiddellijke schuldsanering en
doorstart
doorstart
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5 Met cashgeld grote bedragen
voldoen
6 Reizen zonder lading op de heen- of
terugreis
7 Afwijkende reisroutes en langdurig
stilstaan onderweg

Met cashgeld grote bedragen
voldoen
Economisch Met goed
verklaarbare (dure) activiteiten
Onduidelijke constructies voor
bedrijfactiviteiten, afwijkende
procedures/bestenuningen/
routes

Het onderzoek van de ECD/FIOD/Douane naar fraude bij textielimport (bijlage 4) mag gelden als
een creatief gebruik van gezond verstand en een creatieve benutting van alle mogelijke
informatiebestanden (omvang invoer, herkomst landen, plotselinge verschuivingen van
invoerstromen).
B. Een lerende route: databases
Een database met individuele daders kan de opstap zijn tot het afleiden van meer algemene
kenmerken. De Europese Rekenkamer vond in haar analyses dat intemationale bedrijven meer
EU-fraude pleegden dan nationale bedrijven. In de rapportage van de Commisie SEC
(Samenleving en Criminaliteit) in de tachtiger jaren is veel werk gestoken in zogenaamde
delictprofielen. Het doen van dossieronderzoek naar kenmerken van daders kan helpen om
voorspellende factoren te vinden. Twee algemene problemen:
- De beschrijving in dossiers (dit geldt bijvoorbeeld voor beschrijvingen in X-pol of BPS;
BOD-en kennen nog nauwelijks van dit soort bedrijfsprocessenondersteunende systemen die
als database lcunnen worden gebruikt voor daderanalyse) zijn summier; er zijn gewoonlijk
maar weinig kenmerken opgenomen van daad of dader, welke eventueel als voorspellers
kunnen worden gehanteerd;
- Voordat een factor gevonden in een daderbestand voorspellend kan werken, moet men ook
een vergelijking maken met een niet-dader bestand, om te bepalen of bepaalde kenmerken wel
discriminerend werken (zie ook par. 4.3.3.).
C. Positieve risicofactoren
Het is gebruikelijk om met risicofactoren die factoren aan te duiden, die de kans op het
ongewenste verschijnsel verhogen, in statistische dan wel causale zin. In analogie met het gebruik
in verzekeringen (actuariele wetenschap) kan men echter ook 'positieve risicofactoren'
onderscheiden, dat wil zeggen, factoren die de kans op het ongewenst verschijnsel verkleinen in
plaats van verhogen. Zo wordt aan ambtenaren sinds jaar en dag lagere premies voor
verzekeringen verstrelct op grond van de statistiek of de aanname dat bij ambtenaren minder
ongeluklcen voorkomen. Mogelijk heeft dit weer te maken met de mindere risicogeneigdheid van
ambtenaren. Nu kan men wel weer zeggen, dat het kenmerk van niet-ambtenaar risicoverhogend
is, maar het is wellicht toch vruchtbaarder om als risico een kenmerk van een minderheidsgroep
te hanteren en in de zoektocht naar risico's zowel positieve als negatieve risico's te
onderscheiden.
D. Risico-analyse en andere technieken van pakkans vergroting
Risico-analyse vergroot de pakkans door intelligent om te gaan met informatie en kennis, zodat
controle- en opsporingsinspanningen selectiever lcunnen plaatsvinden. Er zijn echter ook andere
technieken om de palckans te vergroten die op risico-analyse lijken, maar toch een andere
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strelcicing hebben, namelijk meer en betere controle. Zo helpen databases van lichamelijke
kenmerken (vingerafdrulcken of gezichtskenmerken) of van daderkenmerken (delictenkenmerken) bij het vergroten van de detectiekans (T8), de kans dat men bij controle- of
opsporingsonderzoek tot de constatering van een daad-dader connectie komt. Voor een deel is de
vooruitgang op het conto te schrijven van:
- Uitbreiding van technische methoden met een hoge waarschijnlijkheidslink van daad-spoor
naar dader; vlg. sporen-onderzoek als vingerafdnikken of DNA-sporen
- Vergroten van de informatiebasis door meerdere bronnen te hanteren; getuigen, bandopnamen
van gesprelcken
- Directe of bijna directe waarneming door radar bij grensovergangen, satellieten bij het tellen
van vee en het bepalen van agrarische bebouwing in EU-verband, video-camera's bij financiele transacties, rontgenapparatuur in de haven
Directe waarnemingen van bedrijfshandelingen en administratie bij een onderneming met als
doelstellingen het op gestructureerde wijze verzamelen van feiten die op het heden betrekking
hebben en het nagaan of en in welke mate bij een ondernemer bepaalde risico's worden
gelopen. De feiten die worden vastgesteld bij de waarneming ter plaatse worden als norm
gebruilct voor een controle die, hetzij onmiddellijk dan wel op een later tijdstip, bij deze
onderneming wordt ingesteld. Een voorbeeld van een waarneming ter plaatse is het op
zaterdagavond bezoeken van een horecagelegenheid met het doel te beoordelen of de
aanwezige personeelsleden op de loonlijst zijn opgenomen. Een dergelijke controle ter plaatse
is niet, alleen een controle waar overtredingen kunnen worden vastgesteld. Het kan ook een
bezoek zijn, waar ter plekke meer in het algemeen voor een branche risico's worden
vastgesteld met een bredere strelcking. Kortom, een controle kan ad hoc en routinematig
worden uitgevoerd of gericht lerend, met appreciatie van meer algemeen geformuleerde
risico's voor een hele branche.

_
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Vooruitgang qua risico-analyse is beleidsmatig langs vele wegen te bevorderen:
1. Beleidsmatig incorporeren: intuitieve risico-analyse gebeurt vanzelf (iedere douanaambtenaar doet aan risico-analyse), maar systematische risico-analyse moet georganiseerd
worden, het moet worden ingebed in de beleidscyclus en op de kwaliteit van de uitkomsten
moet gestuurd worden. Risico's veranderen voortdurend, o.a. onder invloed van de
handhavingsinspanning gebaseerd op risico-analyse, dus moet risico- analyse dynamisch zijn,
flexib el.
2. Expertise verhogen: risico-analyse is een vak en wel een ander vak dan rechercheur of
beleidsambtenaar. Omdat risico-analyse betrelcking heeft op doelgroepen, databases, noncompliance, interactie doelgroep en handhaving, kan de expertise gecombineerd worden met
expertise op het vlak van criminaliteitsbeeldanalyses (fenomeen-analyse).
3. Evalueren, kwantificeren van risico's: een risico is malckelijk gesteld maar moeilijker te
bewijzen en te meten. Minimaal omvat dit het vergelijken van controle-uitkomsten van
risicogroepen en de rest van de doelgroep (zie volgende paragraaf)
4. Creatief zijn en/of lenen: er zijn vele risico's of risicomodellen of handhavingsmodellen in
omloop. Een goed idee is waard om te worden nagevolgd. Lend, steal, beg and borrow
risicofactoren. Vertaal ze, pas ze aan. En makkelijker nog, bedenk ze zelf.
5. Extensief en inventief zijn: met moet de kennis en informatie vergroten om risico's op het
spoor te komen of te toetsen. Andersom kan men ook kijken hoe ver men komt met alle
materiaal, alle kennis en informatie die men heeft. Veel creatieve vormen van risico-analyse
putten bestaande informatie uit (vgl. het ECDFIOD/Douane-project textiel import).

•
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6.

Waardenrisico's systematiseren. Waarden zijn de andere kant van risico's. Waar risico's vaak
niet erg verschillen, verschillen waarden enorm. Waarden zijn deels willekeurig, politiek
bepaald, maar vaak ook maatschappelijk gedefinieerd of benaderbaar. Het is van belang
waarden beter meetbaar te maken; ze operationaliseren, objectief meetbaar maken,
procedureel objectiveerbaar maken. Genoemd zijn al de omvang van de doelgroep, en de
morele, financiele of maatschappelijke ernst van consequenties van overtreden/criminaliteit.

4.3.4. Meting van de kwaliteit van risico-analyse en selectiviteit van con troles
Hoe meet men de lcwalititeit van risico-analyse?
"Wanneer bij controle gebruik wordt gemaalct van risico-analyse, dan worden vooraf de risicogebieden in
Icaart gebracht. [..] Het inzicht dat worth verIcregen naar aanleiding van een dergelijke controle is pas
waardevol, warmer de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de risico-inschatting worden
gegeven. Hierbij kan er op basis van de resultaten van de controle (toetsing van de eerdere
veronderstellingen) en de bekende mogelijltheden tot M&O (misbruilc en oneigenlijk gebruik) een
inschatting worden gemaalct van het M&O in het nog resterende Met onderzochte deel van de populatie."
(Handleiding M&O, deel II, blz. 49)
Het zou mooi zijn als dit zo kon, want dan hoefden we geen aselecte controles te verrichten om

tot een M&O inschatting te komen. Neem echter het volgende geval. Risico-analyse leidt tot de
conclusie, eigenlijk de veronderstelling of hypothese, dat een bepaalde subgroep van de populatie
of een bepaald product risicovoller is dan andere, d.w.z. dat men vermoedt dat hier meer fraude
wordt gepleegd dan op de rest van de populatie. Ms de controle zich nu op deze subgroep
toespitst en men vindt een fraudepercentage van 20, wat dan? Kan men dan iets zeggen over de
rest van de populatie? Nee dus! Men verwacht dat hier het fraudepercentage minder is, maar dat
is alles. Zelfs als men bij de risico-analyse het gewaagd heeft te veronderstellen dat het risico op
het subgebied 2x zo groot is, dan kan de veronderstelling ten aanzien van de uitkomsten van het
subgebied ten opzichte van de rest van de doelgroep alleen maar herhalen: "Ms het zo is dat het
risico in de subgroep 2x zo hoog is als in de rest van de populatie, dan is in de rest van de
populatie het fraudepercentage 10%." Qua bewijs of zekerheid ten aanzien van het
overtredingspercentage is men in zoverre opgeschoten, dat men mag aannemen dat het
overtredingspercentage maximaal 20% is, maar zeker weet men het nog steeds niet, want men
kan zich grandioos vergist hebben. Op het punt van risico-analyse is men niets opgeschoten, want
er zijn geen gegevens naar voren gebracht, die aangeven dat de veronderstelde risicogroep ook
daadwerkelijk de risicogroep is. De enige manier om op beide fronten meer helderheid te lcrijgen
is om naast de (extra) risicogroep ook het niet (extra) risicovolle gedeelte van de populatie te
onderzoeken. Dan krijgt men zowel informatie over het nalevingsniveau van de hele doelgroep
als informatie over het extra risicokarakter van de risicogroep. Kortom, een aselecte steekproef
op het geheel is nodig om de mate van selectiviteit gericht op een deelpopulatie te evalueren. In
schemavorm is dit goed weer te geven, waarbij we er even van uitgaan dat er evenveel
doelgroepleden en controles in het risicogebied liggen als in het niet-risicogebied.
Tabel 8. Deelboaulatie selectiviteit
Aantal absoluut
gecontroleerd
Risicogebied
100
Niet-risicogebied 100
Totaal
200

% overtreders

% niet-overtreders

Total

20%
10%

80%
90%

100%
100%

15%

85%
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De moraal die men uit deze korte analyse kan trekken, bestaat uit twee overwegingen:
- Men dient, a1s men vooraf ideeen heeft over risicogroepen deze groepen expliciet te laten
onderzoeken, d.w.z. oververtegenwoordigd in de steekproef te laten voorkomen (vgl.
aanbeveling 3)
- Men dient, als men vooraf geen ideeen heeft over risicogroepen zo veel mogelijk relevante
kenmerken van leden van de populatie te meten, zodat men achteraf kan bepalen welke
kenmerken een risicogroep aanduiden. (Vgl. aanbeveling 5 en de verschillende aanbevelingen
bij doelgroepen, par. 4.1.2 en databases, par. 4.2.2). Met relevante kenmerken worden die
kenmerken bedoeld, die men zonder al te veel moeite later kan hanteren bij het maken van
controleplannen, zoals - in het geval van bedrijven als doelgroep - grootte van het bedrijf,
leeftijd van het bedrijf, juridische vorm van het bedrijf, vestigingsplaats, omzet,
subsub(sub)branche (KvK tot de vierde graad) e.d. Dit zijn harde, enigszins formele, aan het
individuele bedrijf gebonden gegevens, zoals er ook persoonsgebonden gegevens zijn. Echter
men ook wat zachtere individuele kenmerken hanteren in onderzoek en die inspecteurs (later)
lcunnen inschatten zoals het soort factoren dat de Arbeidsinspectie hanteert in het risicomodel:
de mate van coOperatieve instelling, ordelijkheid van de werkplek of het magazijn. Deze
gegevens dient men uiteraard onder te brengen in een database van de betreffende doelgroep,
die men in de loop van de tijd opbouwt. Of men kan harde gegevens aan de
onderzoekseenheden toevoegen, geput uit de handhavingsdatabase (bedrijfsprocessensysteem
als BPS of X-pol of een dadersysteem als BKS) of geput uit commerciele databases.
Aanvullend nog een andere kanttekening bij het citaat uit de M&O-handleiding. Het feit dat
mogelijkheden tot fraude bekend zijn, wil nog niet zeggen dat de kans op detectie in die gevallen
1 is. We weten bijvoorbeeld dat mensen met bij stand illegaal erbij werken, maar als iemand dat
thuis doet, dan is dat moeilijk te achterhalen. Andersom, ook al weten we de mogelijkheden tot
fraude niet, dan nog is het soms mogelijk vast te stellen dat er gefraudeerd is, zij het niet hoe. Ms
iemand bijvoorbeeld een onverklaarbaar bedrag aan extra inkomsten op zijn rekening heeft
gestort gekregen, dan mag bijstandsfraude worden verondersteld, ook al is niet duidelijk hoe
iemand tot dat bedrag is gekomen. Hoe dan ook, bij risico-analyse voorafgaand aan controle is
het goed om aan te geven wat de bekende en theoretisch mogelijke manieren van frauderen zijn,
hierop specifiek te onderzoeken en een open oog te hebben voor manieren die (nog) niet bekend
zijn.
Qua meting van de sterkte of de kwaliteit van risico-analyses dient zich een bepaalde maat aan en
wel de verhouding tussen enerzijds de kans op overtreders in het geval de risicofactoren
aanwezig zijn en anderzijds de kans op overtreders in de overige gevallen. In ons voorbeeld zou
dit neerkomen op:

•

% overtreders risicogebied

20%

•

% overtreders niet-risicogebied

10%

•

Een factor die naar een subdoelgroep wijst waar het overtredingspercentage gelijk is aan de rest
van de doelgroep (kortom de verhouding is 1) is dus de facto geen risicofactor.

•
•

=2

We hebben nu eigenlijk meteen antwoord op de twee laatste onderzoeksvragen: "Hoe kan men de
non-compliance metingen van een selectieve response/selectieve controle terugvertalen naar de
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resultaten van een aselecte (=representatieve) steekproef?" Dit kan dus niet. Ms men niet weet of
en hoe selectief een selecte steekproef is, valt er niets terug te vertalen. Ophogen, aanvullen of
herwegen van de resultaten zodat er sprake is van een representatieve steekproef informele
opzichten (leeftij, geslacht, opleiding) helpt maar gedeeltelijk. Ms curatief/redresserend optreden,
niet goed mogelijk is, dan staat alleen preventie in bovengenoemde richtingen open:
a. Maak voorafgaand aan controle een overzicht van risicofactoren
b. Zorg dat deze condities in voldoende mate in de steekproef aanwezig zijn
c. Doe ook controles/waarnemingen in het niet risico-geidentificeerde gebied
Al met al hebben we met bovenstaande analyses ook de hoofdlcwaliteiten van risicoanalyses/factoren te palcken
1. Voorspellend vermogen: de kans op non-compliance onder die conditie
2. Onderscheidend vermogen: de meerdere kans op non-compliance onder die conditie
vergeleken met andere condities of de doelgroep in zijn geheel
3. Practische meetbaarheid: de mogelijkheid om de conditie vast te stellen voor groepen en
groepsleden op basis van bestaande kennis (doelgroepkennis, databases) of op basis van ad
hoc onderzoek. Hoe veel moeite moet men doen en/of hoe veel geld kost het om informatie te
verkrijgen. Belangrijker nog: is het tiberhaupt toegestaan informatie te verkrijgen of op te
slaan in verband met privacy/rechtmatigheden.
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4.4. Zwart circuit

•

4.4.1. Analyse
Definitie en voorbeelden
Zoals eerder aangegeven (hoofdstuk 2) wordt er vaak geen duidelijk Verschil gemaakt tussen
grijze en zwarte circuits. Zo spreelct men van grijze, halfopenbare, literatuur, zwart geld of de
zwarte marlct, een grijs gebied tussen legaal en illegaal (bijvoorbeeld een gedoogzone of een
aantal activiteiten waarvan het niet duidelijk is of ze illegaal dan wel legaal zijn). Ons voorstel is
om zwarte circuits toe te passen op personen en organisaties die onbekend, niet geregistreerd zijn,
overigens meestal bewust. De term grijze circuits is dan toe te passen op an sich wel bekende of
geregistreerde personen/ondernemingen waarvan de registratie bewust of onbewust foutief is; op
zoek naar de doelgroep zal de onderzoeker, beleidsmaker of toezichthouder niet in eerste
instantie in het betreffende bestand kijken (bijvoorbeeld een autosloper die als autohandelaar
geregistreerd staat).
De term lzwartt betreft meestal activiteiten die illegaal zijn. Men zal niet snel spreken van een
zwart circuit van feestgangers in het weekend, wel van een circuit van houseparties omdat hier
meestal sprake is van extasygebruik en dat is verboden. Met deze definitie vormen de volgende
twee groepen dus een witte groep:
Bekende doelgroepleden met onbekende activiteiten, bijvoorbeeld het bijklussen van
A:
personen die geregistreerd zijn bij de Belastingdienst
Bekende doelgroep zonder vergunning met bekende activiteiten, bijvoorbeeld gedoogde
B:
uitbouw van woningen of gedoogde woonschepen
En vormen de volgende twee groepen een zwarte groep:
Onbekende doelgroepleden met qua omvang of tijd/plaats onbekende activiteiten waar
C:
geen legate variant van is, bijvoorbeeld drugsinvoer(ders), mensenhandelaren.

a
IS
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D:

Onbekende doelgroepleden waarvan wel een legale variant is, bijvoorbeeld snorders,
illegale effectenbemiddelaars of illegale wapenhandelaren/wapenbezitters, of niet
geregistreerde vervoerders die zich niet aan de milieuvoorschriften houden.

Groep C. valt al snel onder georganiseerde criminaliteit. Met de term zwart circuit bedoelen we
vooral groep D. als contrast met het witte circuit. Hier is het al dan niet vallen onder een grijs of
zwart circuit snel een kwestie van al dan niet geregistreerd zijn. Met naam bekende
vreemdelingen die illegaal verblijven zijn dus geen zwart circuit, maar een wit circuit dat in
overtreding is. Bekende vreemdelingen waarvan niet duidelijk is of ze nog in het land verblijven,
zou je wel een zwart circuit kunnen noemen. Je weet niet wie wel en wie niet in het land is;
sommigen zullen het land uit zijn, anderen zijn ondergedoken, althans melden zich niet meer bij
de vreemdelingenpolitie. Prostituees of hasjverkopers die zich bij gemeente of belastingdienst
gemeld hebben vormen niet langer een zwart circuit; de activiteit blijft illegaal doch wordt
gedoogd. Hiernaast zal er nog een zwart prostitutie- dan wel hasjverkoopcircuit blijven bestaan.
De morele slechtheid van het zwarte circuit schuilt hem eigenlijk niet eens in de niet-registratie
maar in de bedoeling en praktijk van de niet-geregistreerde om zich ook in andere opzichten niet
aan de wet te houden. Ms we al deze voorbeelden schuingedrukt herhalen in het schema van par.
2.2.1, dan krijgen we het volgende beeld. Voor de volledigheid hebben we ook ruimte gemaakt
voor een soort 'grijze' sfeer tussen legaal en illegaal in.
Tabel 9. Wit/zwart vs legaal/illegaal, met voorbeelden
Legaal handelen
Illegaal handelen
Wit circuit
goed geregistreerd

overall correct compliant;
bijv. legale bedrijven die
zich aan milieuwetten
houden

illegaal handelen
zwart werken evt.
organisatiecriminaliteit, bijv.
milieuovertredingen, zwart
.
werken

Zwart circuit
met geregistreerd
terwijl verplicht

in ieder geval illegaal Wet
geregistreerd; bijv.
illegaal verblijvende
vreemdelingen

Grijs circuit
fout geregistreerd

mogelijk per ongeluk fout
geregistreerd

Open: met hoeven
te registreren

correct gedrag

waarschijnlijk opzettelijk en
systematisch illegaal
handelen evt. georganiseerde
criminaliteit, bijv. snorders,
drugshandelaren,
mensensmokkel,
wapenhandelaren
mogelijk expres fout
geregistreerd, mogelijk
dekmantelbedrijven, bijv. niet
als zodanig bekende
vervoerders van milieu-afval
van tevoren Met bekende
overtreders, bijv. zwartrijders
in het openbaar vervoer;
illegaal invoeren beschermde
diersoorten

•
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Grijs. Tussen legaal en Wegaal in
- wetsontwijking, juridisch
discutabele activiteiten zoals
belastingconstructies
- gedoogde activiteiten , bijv.
geregistreerde coffeeshops en
prostituees, gedoogde
woonschepen
bijv. niet-geregistreerde
coffeeshops die betrokken zijn by
gedoogde activiteiten

onduidelijke personen/instanties
met onduidelijke, wat
schinunige/obsctue activiteiten,
bijv. milieu-makelaars, niet als
zodani : geregistreerd
bijv. rijden op een fiets zonder
achterlicht
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Zwart circuit en risico-analyse
Nu alles conceptueel keurig van elkaar gescheiden is, kunnen we betogen dat wit, zwart, open,
legaal en illegaal in de praktijk door elkaar lopen. Wanneer geen registratie nodig is en dus
iedereen onder de wet kan vallen (open circuit) is het identificeren van een wat beperktere groep
van potentiele overtreders formeel gesproken een lcwestie van risico-analyse, niet van
identificatie van een zwart circuit. Materieel gesproken lopen de twee problemen echter in elkaar
over. Neem de wet BUDEP, de wet die de invoer van beschermde uitheemse diersoorten
verbiedt. Nu kan iedereen de wet overtreden, maar het is waarschijnlijk (risico-analyse!) dat een
goed deel van de overtreders valt binnen de groep van bekende dierenhandelaren (zie
risicomodel, factor 1). Die hebben expertise, contacten en faciliteiten (zie factor 26, oorzaken).
Hiernaast zullen er ook nog loslopende BUDEP-overtreders zijn. Hetzelfde geldt voor illegale
milieutransporten. De hoofdverdachte groep zal toch de groep van als zodanig te boek staande
transporteurs zijn. Die zijn immers toch regelmatig op de weg want die vervoeren beroepshalve.
Hiernaast kan dan nog een enkel bedrijf de bedrijfsauto gebruiken om milieutransporten te
verrichten, maar dit zal naar verwachting de kleinere groep zijn. Het is in dit soort gevallen niet
onjuist of onhandig om te spreken van een deel van de overtredingen die door actoren uit een
bekende groep in het witte circuit worden begaan en een deel overtredingen dat door personen
buiten het witte circuit worden begaan.

a

De expertise benodigd in het zwarte circuit is voor een goed deel dezelfde als die in het witte
circuit. Je moet iets van effecten weten, van vervoer, van wapens. De suggestie die dan ook uit
deze analyse volgt is dat de zwarte groep althans voor een deel zal bestaan uit leden of ex-leden
van de witte gmep, die de grijze of zwarte activiteiten in een wat andere hoedanigheid of op een
ander moment uitoefenen dan de witte activiteiten. De schilder of timmerman-werknemer die in
de weekends bijklust. De chemicus die voor vrienden of voor geld een extasy laboratorium opzet,
de taxichauffeur die ontslagen wordt en die in zijn eigen auto gaat snorren, de
effectenbemiddelaar wiens vergunning is ontnomen, maar het yak niet kan laten.
Het problematische van het zwarte circuit
Het problematische van een Ewan circuit (van mensen of illegale handelingen) is:
(A) het betreft personen of handelingen die individueel onbekend, niet geregistreerd zijn
(B) de totale omvang van het circuit is daarom (meestal) niet bekend (dark number)
De eerste eigenschap A is voor strafrechterlijke controle- of opsporingsdoeleinden de
belangrijIcste. Men wil personen of instanties die zich schuldig malcen aan strafbare feiten
opsporen en vervolgen opdat de illegale activiteiten ophouden en de overtreders gesanctioneerd
worden. Deze ambitie is bij een zwart circuit niet anders dan bij overtredingen in het witte circuit.
Verschillen liggen in het verborgen of ondergedoken karakter van het zwarte circuit wat controle
en ontdeldcing moeilijk maalct. Criminaliteit in het zwarte circuit is vaak grootschalig en emstig,
bijvoorbeeld drugssmokkel of grootschalig koppelbazenschap.

a
a

De tweede eigenschap B is het belangrijkst voor evaluatiedoeleinden. Men wil de totale omvang
kennen om te bepalen hoe serieus de illegaliteit is of om maatregelen te entameren en te
evalueren; Zo wil men het zwarte circuit binnen de perken houden, de overgang van het witte
circuit naar het zwarte ontmoedigen of de overgang van het zwarte naar het witte circuit
vergemakkelijken.
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In zekere zin volgt het tweede gegeven B uit de optelsom van de eerste gegevens A, al zijn er
soms manieren om wel de totale omvang van het grijze circuit vast te stellen, zonder dat de
individuele leden bekend zijn (zie oplossingsrichting 1 hieronder). Het totaal van de
overtredingen van de bekende groep noemt men een dark number. Men heeft dus zoals eerder
aangegeven een dark number van het witte circuit en een dark number van het grijze of zwart
circuit. Ms het berekenen of schatten van het dark number van het witte circuit al een moeilijke
klus is, hoe moeilijk is dan wel niet het berekenen of schatten van het dark number van het zwarte
circuit. De Handleiding M&O formuleert het aldus:
"De omvang [van het grijze en zwart circuit] is Met bekend, doch het streven van bijvoorbeeld de
Belastingdienst is erop gericht het grijze/zwarte circuit steeds verder te beperken. Althans in plaats van
beperking kan beter worden gesproken van het "witten" van delen van het grijze en zwarte circuit, immers
de omvang van het grijze/zwarte circuit blijft onbekend." (Handleiding, deel II, blz. 47).

4.4.2. Oplossingsrichtingen
De handleiding is, zoals onze voorbeelden al aangeven, te somber. Het totaal kan soms berekend
of geschat worden, zonder dat individuele leden of handelingen bekend zijn. Andersom kunnen
ook individuele leden van het zwarte circuit bekend zijn, zonder dat het totaal daarmee gegeven
is. We zullen enkele strategieth of technieken van beide benaderingen proberen aan te geven.
Soms kan men een techniek gebruiken voor het traceren/ontdekken van een individuele zwart
circuit overtreder; soms alleen/vooral als een techniek voor collectieve schatting.
1. Overall optel- en aftreksommen
Bijvoorbeeld een vergelijking van overall banksaldi en belasting- dan wel geldtransfer-gegevens
kan leiden tot een schatting van het grijze circuit van inkomens of corruptiebedragen. (zie
Arlacci). De omvang van de totale omvang van illegaal aan land gebrachte vis kan onder meer
worden vastgesteld door het verschil te berekenen van het totaal van de binnenlandse consumptie
en export naar het buitenland met de toegestane quota. Zo kan men ook bekijken of de totale
hoeveelheid milieuafval dat door ontdoeners is afgewezen correspondeert met de totale
hoeveelheid afval zoals die door afvalverwerkers is ontvangen. Op individueel niveau kan dit als
detectietechniek worden gebruikt. Klopt de omvang van het ingekochte varkensvoer met de
omvang van de opgegeven mest? Ten aanzien van het snorderscircuit is niet direct een toepassing
te bedenken, vooral omdat er ten aanzien van deze diensten niet veel registraties plaatsvinden
behalve bij de witte taxichauffeurs zelf. Dit is bij productieketens vaak wat meer het geval.
2. Systeem- of ketentechnieken
Bovenstaande overall technieken lcunnen nog een stap verder of systematischer worden gebracht
door voor een bepaalde illegale activiteit naar het hele proces of de hele keten te kijken,
waarbinnen de illegale activiteit plaatsvindt. Schematisch kan men aan het volgende denken:
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Figuur 5. Systeembenadering in de productie/handelsketen: exploratie van wit/zwart elementen

Bestanden/gegevens over alle bekende activiteiten en betrokkenen in de keten: collectief niveau
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Ms men op collectief niveau kennis heeft van de legale aspecten van de keten (bijvoorbeeld via
de databestanden, de bovenste balk in het schema), dan kan men oak de omvang van het zwarte
gedeelte van de keten becijferenischatten. Of, op individueel niveau, men kan men op het spoor
komen van zwarte daders en/of zwarte activiteiten door vanuit de wine keten bepaalde interacties
na te lopen (zie ook bijlage 4 voor een voorbeeld vanuit de Belastingdienst via het verrichten van
'tegencontroles'). Men gaat ervan uit dat de niet-geregistreerden, de illegalen, op een of ander
moment in aanraking komen met het geregistreerde/legale circuit. Men kan verschillende lijsten
samenstellen van mensen met wie zaken gedaan is, bijvoorbeeld inventarisatie van bonnetjes,
recu's, klanten, afnemers, opdrachtgevers. Zo Ian men traceren welke transacties van legale
tussenpersonen komen en welke van illegale tussenpersonen. In het geval van het zwarte taxicircuit
kan men consumentenonderzoek doen naar het gebruik van taxi's en vragen of het hierbij om een
normale, witte taxi ging dan wel een illegale taxi; een snorder.
3. Interactietechnieken
Bij het bepalen van de nalevingsgraad kan men het perspectief hanteren om die van de wine groep
en de zwarte groep afzonderlijk te bezien, te meten of schatten en te bevorderen. Deze circuits zijn
echter niet onafhankelijk van elkaar. Soms bestaat er geen zwart circuit omdat het malckelijk
genoeg is am in het wine circuit te opereren, zeg maar, criminaliteit te bedrijven.
Afvalverwerkende bedrijven zijn hiervan een voorbeeld. Soms bestaat er alleen maar een zwart
circuit omdat het legale circuit voor die bepaalde activiteit onmogelijk is, neem bijvoorbeeld drugs
of vrouwenhandel. Interacties bestaan uit verschillende stromen tussen het zwarte en wine circuit.
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Figuur 6. Potentiate wisselwerkingen tussen witte en zwarte circuits.
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Het is belangrijk om qua onderzoek of beleid op deze stromen invloed te hebben. Als de twee
gebieden sterk interacteren, kan men op grond van deze interactiekennis voorspellen of de totale
omvang van overtreding op de twee gebieden zal stijgen of dalen, zogenaamde relatieve zwart
circuit kennis. Ms men voor een eerder moment kennis heeft van de absolute grootte van het witte
en zwarte circuit, zou men dan ook moeten kunnen voorspellen, wanneer het zwart-wit omslagpunt
bereikt is, d.w.z. dat er meer illegale activiteiten in het ene circuit verricht worden dan in het andere
circuit.
Voorzover men van de absolute omvang geen schatting kan krijgen, leveren een inschatting van de
verschillende stromen in ieder geval een beeld van de veranderingen, de eventuele toe- en afnamen.
Hiermee bereikt men in ieder geval een zeker inzicht en een zekere beheersbaarheid van het

GERICHT HANDHAVEN EN MONITOREN

51

Hoofdstuk 4. Methoden, kwaliteiten en verbetermogekkheden

probleem van het z-warte circuit. Voor elk van de genoemde stromen is wel een techniek te
bedeincen. Bij wijze van voorbeeld de Taxiwetgeving:
- illegaliteitsstroom of overlooptechniek: aan witte chauffeurs vragen of ze ooit als snorder hebben
gefungeerd, 2: aan wine chauffeurs vragen of ze wel eens overwogen hebben om als snorder te
gaan opereren, of het waarscinjnlijk is dat ze dit ooit gaan doen en onder welke condities
- interactietechniek: aan wine chauffeurs vragen of ze snorders kennen. In een bijlage (6) is
aangegeven hoe men experts (taxichauffeurs of degenen die met de supervisie/controle belast
zijn) kan gebruiken om een projectieve, beredeneerde schatting te maken van het aantal
potentiele chauffeurs dat zich niet laat registreren.
4. Sneeuwbalmethode
Men kan, vanuit de bekende doelgroep, vanuit een ander geschilcte selecte of aselecte ingang,
vragen of men mensen/instellingen kent die niet-geregistreerd zijn, bijvoorbeeld effectenbezitters
vragen of ze wel eens gebruik maken van een adviseur/ tussenpersoon/ effectenmakelaar en dan
lcijken of deze een vergunning hebben. Hierboven zagen we al dat ten aanzien van snorders er een
soon sneeuwbal kan worden opgestart vanuit klanten of witte collega's. Een methodiek die meet op
de rollende en steeds groter wordende sneeuwbal lijkt, is die waarbij men uitgaat van enkele
snorders en deze vraagt of ze nog andere snorders kennen, enzovoort vanuit de opgegeven snorders.
Onderzoeksmatig kan men dit onder garantie van anonimiteit doen; opsporingsmatig zou men dit
onder garantie van immuniteit doen. In het Amerikaans rechtssysteem zijn dit soon verlink-deals
gebruikelijk, in Nederland (nog) niet.
5. Causale schatting
In een bijlage is een reeks technieken/instrumenten opgenomen die in principe geschikt zijn voor
collectieve schattingen, of die nu voor en wit of grijs circuit gelden. Bij elke techniek is reeds
aangegeven of men hiermee meestal tevens zicht heeft op individuele daders. Dit is voor de
opsporing interessant. Methodiek 1 en 2 hierboven komen collectief mm of meer overeen met
schattingstechniek 4a uit het schema. Methodieken 3 en 4 komen neer op schattingstechniek 2 als
er met interviews wordt gewerkt en 3 als er op grotere schaal schriftelijke vragenlijsten worden
gehanteerd. Een =safe schatter van het aantal snorders (schattingstechniek 9a) zou bijvoorbeeld
lcunnen uitgaan van de concrete vraag naar taxivervoer en tijd, plaats, financiele draagkracht en
de geboden diensten van het wine circuit. Hieruit kan men afleiden waar het aanbod niet aan de
vraag voldoet. Uitgaande van de economische hoofdwet dat daar waar er een vraag is er ook
aanbod komt, vroeger of later, en zwart voor zover wit niet voldoet, kan men vervolgens een
schatting maken van het zwarte circuit.
6. Visnetmethode
Bovenstaande methoden laten zich hanteren door onderzoekers maar ook door mensen uit de
opsporing/rechercheurs. Hieronder worden enkele technieken genoemd (7-9) die meer zijn
weggelegd voor handhavingsofficials. De methode bestaat uit afbakening van een gebied en
totale controle van eenheden (personen, instellingen, activiteiten) binnen dat gebied. Een variant
is het afzetten van een gebied voor een bepaalde tijd en dat controleren. Vergelijk de
verkeerscontrole. Een permanentere vorm is de grenscontrole. Analoog kan men in een bepaald
gebied alle mensen (winIcels) controleren, zien of ze al dan Met geregistreerd zijn en of ze
overtreden. Een mogelijkheid is om uit te gaan van een indirect relevante of te breed
geregistreerde doelgroep (zie de vervuilde of grijze groepen 02 tot 05 uit paragraaf 2.2) en
daaruit een aselecte steekproef treklcen. Men kan dan kij ken of er bepaalde wetsregistraties niet
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worden nagekomen en overtredingen plaatsvinden. In het snordersgeval zou de politie al dan niet
in het kader van een algemene verkeerscontrole bestuurders van alle auto's met passagiers kunnen
vragen naar de relatie met deze passagiers. Een dergelijke methode is mogelijk als 'fishing
111 expedition'; juridisch niet toelaatbaar, maar dit is een overweging die aan de mogelijkheid ervan
niet afdoet. Ms de visnetmethode niet lukraak plaatsvindt maar gebaseerd is op een of andere
vorm van risico-analyse, dan zouden we kunnen spreken van een gerichte controle. Uiteraard
•
moet men bij het proberen te generaliseren van de aantallen aangetroffen snorders weer sterk
rekening houden met de grote mate van selectiviteit van de afbakening. Maar dit probleem is
hetzelfde bij alle vormen van collectieve schatting die gebaseerd zijn op ervaring met kennis van
•
individuele gevallen.

7. Bestandskoppeling
•

•
111
•

•

Bestandkoppeling van officiele bestanden is een bekend fenomeen (denk aan 'witte fi -aude'). Men
kan echter ook informele, commerciele bestanden koppelen aan formele bestanden. Hiermee kan
men de officiele bestanden aanvullen (aspect belangrijk voor doelgroepbeschrijving of
bestandsverrijking), maar men kan deze koppeling ook gebruiken om te zien of de officiele
bestanden bepaalde personen/bedrijven missen. Deze zouden eventueel deel uitmaken van het
zwarte circuit. Deze methode lijkt ten aanzien van snorders geen toepassing te hebben.
8. Handhavingssignalering/aanleiding
Misstanden en/of handelingen in het grijze en zwarte circuit boven tafel lcrijgen via de activiteiten
van eigen of andere controle/opsporingsinstanties (incidenten of recherche). Dit lijlct op de
sneeuwbalmethode maar dan via bestaande of gezochte handhavingscontacten. Van de ene
illegale/zwarte overtreder op de beurs naar de andere. Het stuiten op (elementen van) een zwart
circuit kan toeval zijn, maar kan ook geregisseerd of uitgebuit toeval zijn. Beleid of open oog
dus. Kijkend naar de bijlage, hebben we eventueel te maken met techniek 1, het beoordelen van
de handhavingsgegevens. Het is onwaarschijnlijk dat er in de bestaande kaartenbalcken het
kenmerk van al dan niet snorder vermeld staat.
Met deze opsonuning van mogelijke methoden moet het mogelijk zijn om op ieder gebied wel
enigszins greep te lcrijgen op het probleem van het zwarte circuit. Zoals gezegd, een kookboek
voor risico-analyse of zwart circuit-identificatie valt niet te geven, wel een open (niet-limitatieve)
suggestieve waaier van technieken en enkele inspirerende werkmodellen. Wil men greep krijgen
op het zwarte circuit, dan is het altijd raadzaam om als onderdeel van het zoekproces een stel
experts bij elkaar te zetten uit het witte, eventueel ook zwarte circuit, uit beleid, handhaving,
onderzoek, bestandsbeheer en statistiek om bovenstaande technieken af te lopen en om te zien of
er eventueel nog andere methodieken zich aanmelden.
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5.1. Inleiding
In het MBW-2 traject is ten aanzien van een aantal wetten/onderwerpen overwogen om ze in het
monitoring-onderzoek te betrelcken. Ben dergelijk nalevingsonderzoek bestaat - idealiter - uit
verschillende modules:
a. Een sociaal-wetenschappelijk survey (potentieel daderonderzoek) onder een steekproef van
de doelgroep gericht op naleving/overtreding en achtergronden voor naleving/overtreding (het
Ti 1-gedeelte)
b. Ben aselecte controle door de Controle- of opsporingsdienst onder de doelgroep (activiteiten)
c. Ben expertsessie van beleidsmakers, uitvoerders, handhavingsofficials, eventueel nog
branchevertegenwoordigers
d. Een nalevingsonderzoek bij de handhavende instantie (eigen cijfers, evaluatieonderzoek,
managementrapportages, jaarcijfers e.d.
We zullen voor de vier aspecten die we onderzocht hebben aanbevelingen formuleren ten aanzien
van het MBW-2 traject. Dus ten aanzien van (A) doelgroepbepaling, (B) database, (C) risicoanalyse en (D) zwart circuit.
Deze zullen we laten voorafgaan door aanbevelingen voor beleid en handhaving zelf. Immers, de
onderzochte onderwerpen betreffen zowel problemen en oplossingen voor beleid en handhaving
als voor onderzoek- of monitoringproblemen. Hierbij komt, dat naarmate een instantie
vergevorderd is in zijn denken en handelen in de vier genoemde opzichten, oftewel gerichter kan
handhaven, de monitoringexercitie malckelfiker is. Bij een instantie die nog weinig aandacht heeft
besteed aan de preciese omschrijving van zijn doelgroep en de homogeniteit ervan, worth een
doelgroeponderzoek naar naleving moeilijk. De positieve kant van deze afhankelijkheid is, dat
een monitoring-exercitie gebruikt kan worden om een stimulans te geven aan het
doelgroepdenken.
5.2. Aanbevelingen voor wetgever/beleid
Ad A. Doelgroepbepaling
1. Maak bij het ontwerp en/of (ex-ante) toetsing van wetgeving zo veel en zo systematisch
mogelijk onderscheid tussen de verschillende doelgroepen voor de verschillende
wetsartikelen/normen.
2. Werk het sjabloon uit voor operationeel gebruik.
3. Baseer deze onderscheiden/subindelingen op (informatie over): omvang van de doelgroepen,
waarde van de doelgroep (omzet, grootte, financieel belang voor overheid, maatschappelijke
impact)
Ad B. Database
1. Maak een apart beleid ten aanzien van het opzetten en onderhouden van een database met
doelgroepleden: aspecten van volledigheid, zuiverheid
2. Maak naast bestanden van de KyK (meer) gebruik van conunerciele bestanden (als basisdatabase of als aanvulling van de eigen basis-database)
3. Werk bij het opzetten, verbeteren en gebruiken van de database zo veel mogelijk samen
binnen de organisatie (het ministerie) en met andere organisaties (ministeries, uitvoerings- of
controle-organisaties) die dezelfde regeling/hetzelfde beleidsveld en/of dezelfde doelgroep
opereren.
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4. Verrijk de database met zoveel mogelijk data: (achtergronddata, uitvoeringsdata, controledata) opdat men later analyses kan uitvoeren t.b.v. evaluatie of risico-analyse. Voorkom
daarbij rechtmatigheidsproblemen (indien van toepassing, rekening houden met Wet op
persoonsregistratie)
Ad C. Risico-analyse en D. zwart circuit
1. Maak in samenspraak met de handhavende instantie(s) zo gefundeerd mogelijk inschattingen
van nalevingsproblemen, gedifferentieerd naar subgroepen, van risicofactoren en van grijze
en zwarte circuits. Kwantificeer deze inschattingen zo goed mogelijk.
2. Maak zo goed mogelijk aanvullend/ondersteunend beleid voor verwachte nalevingsproblemen en scherp eventueel registratievereisten aan
3. Formuleer/schep een forum en een procedure voor samenwerking en feedback; alloceer tijd
en geld voor bestandsbeheer, en -analyse. Stuur bij het bevorderen van effectiviteit van beleid
en handhaving op samenwerking en informatie-uitwisseling (keten- en kennismanagement).
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5.3. Aanbevelingen voor de handhaving
Ad A. Doelgroepbepaling
1. Onderscheidt - binnen het bekende/witte circuit - zo veel mogelijk systematisch verschillende
deelpopulaties op basis van homogeniteit/heterogeniteit (markt, processen, economisch/
maatschappelijk belang) bij het vaststellen, uitvoeren en evalueren van zowel het preventieve
als het repressieve beleid.
Ad B. Databases
1. Voer, eventueel in samenwerking met uitvoeringsinstanties of brancheorganisaties, een apart
beleid t.a.v. doelgroepregistraties bij het handhavingsbeleid, niet als doel op zichzelf,
maar
ter voorbereiding van preventieve activiteiten (voorlichting e.d.) en repressieve activiteiten
(controles).
Ad C. Risicoanalyses en D. zwart circuit
1. Maak een a priori inschatting van het zwarte circuit, gebaseerd op een van de onderscheiden
methoden van collectieve schatting (ketenschatting, T11-registratieschatting, wit-zwart interactieschatting, steekproefschatting).
2. Stimuleer risico-analyse, op collectief en individueel niveau, als middel om een groter effect
van handhaving te verkrijgen en als middel om expertise over doelgroep, regeling, markt te
vergroten. Onderscheid goed de fase van (plausibele) constructie van risico- modellen, de invulling/toepassing van modellen en de toetsing/evaluatie van risico- modellen.
3. Gebruik bij de constructie van risicomodellen verschillende soorten variabelen/gegevens:
- handhavingsfactoren (historische/antecedente of concurrente/elders verkregen overtredingsgegevens)
economische en situatieve gegevens (economische druk, economisch belang)
- theoretisch relevante gegevens, zoals Tll-variabelen
- risicomodellen uit andere gebieden, vertaald/aangepast aan het eigen gebied.
4. Het ten onrechte niet geregistreerd zijn (lid van het zwart circuit) geldt bij voorbaat als
een risico-indicator, evenals, zij het in mindere mate, onjuist geregistreerd zijn
('ffinctionele registratie/classificatie-vergissingen'; grijs circuit).
5. Gebruik bij de toepassing/invulling zowel metingen (feiten, harde of malckelijk
verkrijgbare gegevens) als inschattingen door experts van binnen en buiten de organisatie
6. Hanteer bij de toetsing vergelijkingen van controle-uitkomsten van selecte en
aselectensteekproeven. Houdt rekening met verschillen in kwaliteit van controle/
detectiemethoden.

_
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7. Schat steeds de kwaliteit in van controle/detectiemethoden, ter wille van vergelijkbaarheid en
het schatten van nalevingsscores op basis van controle-uitkomsten.
8. Hanteer een aantal technieken ter detectie van individuele leden van het zwarte
circuit/illegale handelingen.
5.4. Aaabevelingen voor MBW-2-traject

Algemeen
1. Onderscheidt binnen elk nalevingsonderzoek het witte circuit van het zwarte circuit en houdt
deze trajecten van elkaar gescheiden vanwege verschillen in bepaalbaarheid en
benaderbaarheid.
Ad A. Doelgroepen
1. Onderscheidt binnen het wine circuit steeds verschillende subpopulaties op basis van
omvang, belang en/of risicoprofiel. Gebruik bij afwezigheid van gevalideerde modellen ad
hoc modellen of expert-schattingen.
2. Laat dus altijd de handhavingsanalyse (module d) of een expertschatting (module c) gericht
op bepaalbaarheid, homogeniteit en risico-identificatie voorafgaan aan survey (module a) en
controle onderzoek (module b)
Ad B. Databases en andere bronnen
1. Gebruik de handhavingsanalyse (d) en de expertmeeting (c) voor een eerste evaluatie van de
kwaliteit van de basisbestanden
2. Gebruik dit 'vooronderzoek ook voor een eerste inschatting van het grijze circuit (eigenlijke
doelgroepleden in oneigenlijke groepen) en het zwarte circuit. Gebruik hiervoor eventueel de
Ti 1-(non)registratie schattingslijst (zie bij lage).
3. Bekijk hierbij ook of een andere methode van nalevingschatting dan een survey of controleonderzoek statistisch onderzoelc/deskanalyse of ketenonderzoek)
Ad C. Risico-analyse
I. Gebruik het survey-nalevingsonderzoek sterker voor risico analyse. Vergroot daartoe in het
survey onderzoek het aantal relevante achtergrondkenmerken.
2. Fuseer, voor analytische doeleinden, de uitkomsten van het survey op individueel niveau met
gegevens van de handhavende of uitvoerende instanties.
Ad D. Zwart circuit
1. Gebruik het survey binnen het witte circuit ook voor een schatting van de omvang en aard
van het zwarte circuit, eventueel zelfs met aanduiding van factoren die risicoverhogend zijn
ten aanzien van lidmaatschap van het zwarte circuit.
2. Ontwikkel een vorm van zwart circuit-schatting gebaseerd op bekende zwarte gevallen die
`toevallig' binnen het handhavingscircuit zijn gevallen (dus zonder dat men bier uitdruldcelijk
naar op zoek was). Een methode zou zijn generalisatie van het totaal aantal gevallen
gebaseerd op omvang van het specifiek aantal zwarte gevallen in combinatie met controleintensiteit en selectiviteit. Een ander methode zou zijn het interviewen door
rechtshandhavingsofficials of door onderzoekers van de zwarte overtreders ("zwart kent
zwart!")
Ms deze aanbevelingen ook maar voor de helft zouden worden uitgevoerd, dan zouden beleid en
handhaving een stuk gerichter worden. Sterker nog, dan zouden gericht handhaven en gericht
monitoren als vanzelfsprekend in elkaars verlengde komen te liggen.
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6. Een eerste uitwerking van de T11 benadering rondom

4. Voorbeelden van doelgroepbenadering en risico-analyse
in de praktijk

niet-registratie
7. Verschillende technieken voor dark number schattingen
8. Testlijst 'Kent u uw doelgroep?'

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bijlage 1.
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Samenstelling van de Begeleidingscommissie

•
•
•

mr. G.H.Th van de Bult, FIOD, tevens secretaris Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

•

mr. J. de Groot, ECD/FIOD

•

prof dr. P.G.M. van der Heijden, Universiteit Utrecht, voorzitter
mw. drs. C.C. Hooijbergh, IRH Ministerie van Justitie
,

•

mr. dr. E. Niemeijer, WODC, Ministerie van Justitie
mw. drs. J.W. Plaisier, WODC, Ministerie van Justitie

•

prof. dr. P van Reenen, lRH, Ministerie van Justitie

•

•
•
•
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GeInterviewde personen

•
•

Gesproken is met:
H. Adema
Dr.F. Bronner
Mr. G.H.Th.Van de Bult
R. van der Burgh
ME. Brunia RA
G.R. Danhof
Dr. A.J.M. Denkers
Drs. A. Emmering
Jr. A.W.A. Erdkens
Mr. J. de Groot
Drs. P. Jongejan
P. Kleinbosch
Drs. A. Kuyten
Drs. R. Landman
W.J.M.M. Manders
Drs. Sj. Peereboom
T.J.M. Ruyters
Mr. drs. A. Slootweg
Mr. J. Stalenhoef
Drs. M. den Uyl
Drs.C.J.Th. van Vondelen
H. van de Winkel
F. Zuidam

FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Ministerie van Financien
Veldlcamp Marktonderzoek
FIOD, tevens secretaris Platform Bijzondere Opsporingsdiensten
AID (Algemene Inspectiedienst), Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
Belastingdienst, Ministerie van Financien
RVI (RijIcsdienst voor de Verkeersinspectie), Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Mninisterie van Financion
Intomart
MD (Algemene Inspectiedienst), FIOD
ECD (Economische Controle Dienst), Ministerie van Financien
BKR (Bureau Krediet Registratie)
DIC (Douane Infonnatie Centrum), Belastingdienst, Ministerie van Financien
Nipo Consult
CRI (Centrale Recherche Informatiedienst), Ministerie van Financien
Belastingdienst, Ministerie van Financien
Belastingdienst, Ministerie van Financien
Belastingdienst, Ministerie van Financien
DIC (Douane Informatie Centrum), Belstingdienst, Ministerie van Financien
ECD (Economische Controle Dienst), Ministerie van Financion
Sentient Machine Research (SMR)
Arbeidsinspectie, Ministerie VROM
DRZ (Dienst Recherche Zaken), Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Ministerie van Financien
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•
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•
•
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Bijlage 3.
Literatuur doelgroepbepaling en risico-analyse
3.1 Aangehaalde literatuur
3.2 Enige literatuur over doelgroepbepaling, risico-analyse en
dark numbers
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jig. 6, nr. I, jan, 1996, p. 18-24
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Hendriks — Elzes, G., Problematisch gedrag onder jongeren: op zoek naar predictoren
van spijbel-, verslavings- en wetsovertredend gedrag, Groningen: Wolters-Noordhoff,
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Holtackers, Susanne, Fenomeenonderzoek Georganiseerde/Zware Milieucriminaliteit,
Ease I: Ajbakening, Baam: Spectra by / Politic Haaglanden, 1995
Homant, R.J. en Kennedy, D.B., Psychological aspects of crime scene profiling: validity
research, in: Criminal justice and behavior, jrg. 25, nr. 3, sep., 1998
Huls, N.J.H., De ambtenaar als bespeler van de publieke opinie, in: Het bereik van de
wet, p. 181-200, Zwolle: Willink, 1992
Intemationaal Politie Instituut Twente (IPM; IRT Noord en Oost Nederland, Turkse
heroinesmokkel over de weg, Nijverdal: IRT Noord en Oost Nederland, 1996
Jackson, J.L. en Bekerian, D.A., Offender profiling: theory, research and practice,
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1996,
p. 33-68
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- Smit, F., Heij den, P. van der en Gils, G. van , Enkele weinig gebruikte methoden om het
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Voorbeelden van doelgroepbenadering

en risico-analyse in de praktijk
1.
2.
3.

Voorbeeld van doelgroepgebruik (Al); streekgebonden aandachten
(N=Noord, M=Midden, enz.)
Voorbeeld van risico-analyse (ECD) d.m.v. plausibiliteitsredenering en
combinatie databases
Voorbeeld van controletechnieken, te gebruiken voor de detectie van
leden van een zwart circuit via het uitvoeren van tegencontroles

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A

40/41

45

Nutsbedrijven:

VGW-inspecties gasbedrijven
Hoogspanningsmasten

Bouw:

Actieproject
'linger aan de pots
Gezondheidsond.project
SPAS grate projecten
BPAB op locatie
BPAB en opdrachtgevers

111

1111 45.23 Wegenbouw.

111 45.24

Natte waterbouw(bagger)

Asfaltwegenbouw
Wegenbouw algemeen

Verwijderen verontr. sub/bagger

III 45.3 Bouwinstallatie:

Incident triggened scan

III 50+71.1 Handel in en reparatie van auto's

Roetmeting
Autospuiterijen
Sleepbedrijven en bergingsdiensten

+71.2

•

•

50.5 Benzine servicestations

51

Groothandels:

IL- 71.3- Detailhandel:

•

•
•

x 1111111315111111
1 x 1

Groothandel
Vlakglas
Werklijden bloemkwekerijen

.:x: x 1E, x

Tuincentra
Bovenkleding
Schoeisel
AudioNideo
Wonen

MI x in El x '
II x in 1E11E11
ill x 1111, x In
is x ill 1:1131111
11 x I x an

Entull ;ix. x
x

1E3

55 Horeca
601 Venroer per spoor

Railinfra
Railinfra tram en metro
Tram en metro algemeen
NS verkeersleiding
Quick scan
Arbometing NS

•
602/603 Vervoer over de weg

•

Benzine services-tations
Tankinstallatiebedrijven

MIIINEI111112111111

61

Binnenvaart

62

Veivoer door de lucht

63

Dienstverlening tb.v. het vervoer

Openbaar busvervoer
Passagiersvaart

Stuwadoorswerk
Tankopslag

III 633/6321 Reisbureau's en stallingsbedrijven
a 54 Communicatiebedrijven

El Ellit111111311;
111111111111131111

111111111111 1111111111 111'
PTT
Niet KPN bedrijven

81
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Overzicht uitgevoerde analyses in bestanden:
Naam bestand

Resultant:

Analyse

CBS-statistieken In Ian brengen van
van de maandelijkse opvallende toe- en
invoeren in
themes,
Nederland van
per categoric en per
land van oorsprong
textiel
van de categorien
4, 5, 6, 7. 8, 78 en
83, in 1996 en 1997.

Inzicht in weIke textielinvoeren uit welke
landen en opvallende toe- of afnarne hebben.
De analyse math doelgericht onderzoek
mogelijk, that wear tans op aantreffen van
fraude relatief goat is.
.41s voorbeeld ijn grafieken bijgevoeg,d van
het verloop van de irrvoer nit Bahrein.
Madogaskar, Mauritius en de Noordelijke

•

Marianen (bijlage 2.4.1/1a).

COMEXTIn laart brengen van
statistieken van de opvallende toe- en
maandelijkse
afnames,
invocren in
per categoric en per
Nederland van
land van oorsprong
textiel
van dc cateaoricen
4. 5, 6, 7, S. 78 en
83. in 1996 en 1997.
CDIll-bestand
in laart brengen van
van de in 1996 en de imperious met per
1997 verlende
cat/land slake
invoervergunningen. dale& invoer van
vergunningllichtige
textiel.

SAGITTA-invoer
van de in 1996 en
1997 ingevoerdc
textiel van dc
categorien 4. 5, 6,
7, 8. 78 en 83.
CD113-bestand
gekoppeld aan
SAGITTA-invocr

MAANDAANGEVERS

in kaart brengen van:
a) erschillen m.b.t.
invoer vergunningplichtige tete;
b) de imponeurs met
weinig of gent invocr
van vergunningplichtige tettiel; c)
verschuivingen van
vergunningitichtige
naar niet vergunningplichtige textiel.
Dc bestanden geven
per aangever inzicht
in ik oorsprong en de
categorien van de
ingevoerde toctiel.

Een overzicht samengesteld van opvallende
toe- en afnames (per land en textielcategoric).
als bijlage 2.4/1/1b_bijgevoegd.

De analyse M2akt doelgericht ondenock
mogelijk, dear wear trans op aantreffen van
fraude rclatief greet is.

Ecn overzicht samengesteld van de
importeurs met °Innen& dalingerlevoing
van bun invoeren van bepathe "vergunningplichtige- textiel, als bijlage 2.-1.1/1.a

I
I
I
I
I

bijgevoegd.

Den analyse svijst en aantal importeurs aan.
waarbij doelgerichte contralti Fan
plaatsvinden.
I
De omvang van de textielhandel in kaart
gebracht en de verhouding vastgeteid tussen I
invoer via Satta en invoer door
maandaangevers (hoofdstuk 1.7).
Uit de koppeling is geblelen dat er door ten
aantal importeurs meet vergunningilichtig
textiel is ingevoegd, dan waartoc
invoervergunningen oaren verstrekt.
Nader onderroek vindt pleats.

•
•
•

•
•
•
•

De bestanden kunnen gebruilct worden ten
tehoeve van de selectie van te controleren
importeurs, nadat ten keuze geniaakt is ten
aanzien van watt motel, nit wait landen Cr
i
nader onderzoek gaat plaatsvinden.

•

Bijlas„Te 2.5/1 Wad 1 van I

_

-

eerste
grove
selectie

,;adcre analyse
en veredeling
van informatie:

lage
quota (4 t/m 8)
uimijkcategorieen
(78, 83)

(cat.vemisseling)
aantrekkelijke
omIeidingslanden (landen
zonder beperldngen)
preferentielander

BESTANDEN .
CBS
CDIU
Cornex-t
Maanthangifterty

OVERIGE BRONNEN:
Ambassades
AM-I;erichten
Ant's
CBS'
EVD
Internet
}US-systeem
M0R's
LWT
Oorsproneszaken
UclafiTafi
ZKA
;

1.'erfijrzdc selectie:

Selectie van
bepaalde importeurs.
die bepaatde tertiel
uit bepaalde landen
hebben ingevoerd.

1

selecte.ren en
ult:etten
onderzneken:

OpsNrinasonderzoeken door de ECD en/of ci:.TIOD.
Toezichticontrole door de DOUANE en/of de ECD

uitetten von
signaleringen en
controleprofielen

Landelijkc signaleringen en aandachtvestiginetm uitzetter..
Controleproficlen maken voor de douancposten.

B2

Cl

Risico

Aanteiding

I Voorbeetd

I Aktie

fioeveetheden /

-Tegencontrote bij leverancier

gewichten

-Tegencontrote bij vervoerder

•
•

-Tegencontrole bij extern
opstagbedrijf

-Tegencontrote bij afnemer
Gezonde

-prijskorting achteraf

-Tegencontrote bij teverancier

handetslcwatiteit,

-opvatlend lage verkoopprijs

(dmv prijsvergetijking,

geschilctheid mens.

-omschrijving op verkoop-

opvragen prijstijst)

consumptie, VoEEG

faktuur, in correspondentie

-Tegencontrote bij

171178

enz.

controtemaatschappij (inzage

rapportage)
Verrekening

-Voor geexporteerde produlct

-kuvo

steunbedraq

bestaat een steunreqeting

-zetmeet

Samenstelling

Indien i.h.k.v. een

kuvo

goederen

steunregeting van betang

Tegencontrote bij teverancier

Tegencontrole bij afnemers
(fysieke opname,
bemonstering, waarschijntijk-

heidsbeoordeting)

I
I

Samenstetting

Met controle Non-Annex II

opvragen en beoordelen op

hande(sbedrijf)

afdekkinq
Zonder controte Non-Annex II

i goederen (bij
I handelsbedrijf)
I

I

Rapportage controte-instantie

goederen (bij

Samenstetting

a
•
•

zppetrnoes, jam,

Tegencontrote bij producent

vruchten op sap

(beoordelen receptuur,

a1

produktieproces,
bemonstering,

voorraadverloop enz.)
Samenstetting

Met controte Non-Annex II

Rapportage controle-instantie

gebruikte

opvragen en beoordelen op

hatffabrikaten

afdekkinq

Samenstelling

Zonder controte Non-Annex II

Tegencontrote bij producent

gebruikte

(beoordeten receptuur,

hatffabrikaten

produlctieproces,

•

bemonstering,
voorraadvertoop enz.)

•
•
a

C2

•
•
•

,
GN Code

-vetgehatte boter

Tegencontrole bij producent

(handelsbedrijf)

-wijze van uitsnijden

(beoordelen producten,

vlees

receptuur, produktieproces,

-toevoeging van zetmeel wijze van uitsnijden %/lees,
aan suiker

bemonstering,
voorraadverloop enz.)

Herkomst goederen

3e Landen herkomst stuit

sinaasappelen, non-

Tegencontrote bij de

restitutie bij ultvoer / steun uit

Annex II enz.

leverancier gericht op
vaststetten van de herkomst

•

van de goederen
Herkomst goederen

Betreft goederen waarvoor bij

melkpoeder

Tegencontrole bij de

invoer uit 3e landen een

leverancier gericht op

vertaagde of nut heffing

vaststellen van de herkomst

mogelijk is

van de goederen en de
hoogte van de evt. betaatde

•

heffing bij invoer
Bestemming

Restitutie bij uitvoer is

pecorino kaas naar USA

gedifferentieerd

-Containerhistoriek nagaan
-Scent raadplegen
-Bij afnemer in

r land navraag

(Laten) doen
Bestemming

Betalingsverkeer

Specifieke bestemming is

kuvo

Tegencontrote bij afnemer

voorgeschreven i.h.k.v.

(fysiek, afleverbonnen,

steunregeting

voorraadadministratie)

Kleine bedrijven zonder

-Tegencontrole bij leverancier

duidelijke controletechn.

-Tegencontrole bij afnemer

funktiescheiding, zodat
aansluiting goederen- en

•

•

geldstroom belangrijk is
Betalingsverkeer

De afnemer in het 3e land

Tegencontrote bij bedrijf in

wordt rechtstreeks door een

andere lidstaat op financiete

bedrijf in een andere lidstaat

afwikkeling met aandacht

belast

voor credit nota's

.

Bijlage 5.
Dataleveranciers

Er zijn vele 'adressenleveranciers'. De meeste genoemde organisaties zijn lid van de DMSA.
Een lijst is te verkrijgen via:

Nederlandse Associatie voor Direct marketing, Distance Selling en Sales Promotion (DMSA)
Postbus 75959, 1070 AZ te Amsterdam, tel. 020-6429595.

Qua prijsstelling is er grote variatie, maar als richtlijn houde men fl 1,- per adres aan.

•
•
•
a
•
•
•
•
a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Bijlage 6.
Een eerste uitwerking van de T11benadering rondom niet-registratie

•

De volgende vragen kunnen worden gesteld aan de geregistreerden om een schatting te
krijgen van de omvang van het niet-geregistreerde deel.
111

Achtergrondvragen:
- Zijn alle personen/instellingen waar de wet betrekking op heeft bekend? Zo nee, wie
ontbreken en waarom?
-Is er een registratieplicht voor diegenen die in principe onder de wet vallen?
Wat zijn precies de registratievereisten voor de betreffende wet?
- Is de omvang van de doelgroep nog op andere manier vast te stellen dan via een
registratieregister?

_

•

Nalevingsvragen:
Ti Is de wet duidelijk ten aanzien van registratie: zijn alle potentiele doelgroepleden ermee
bekend?
T2 Wat zijn de registratiekosten? Wat zijn de voor- en nadelen van registratie? Wordt het
mensen in principe moeilijk of malckelijk gemaakt zich (niet) te registreren?
T3 Ziet men registratie als een redelijke eis?
T4 Hoe loyaal, gezagsgetrouw, wettelijk is men?
T5 Is er informele controle op registratie?
Ni Hoeveel mensen/instellingen zouden zich met laten registreren als er geen controle of
sanctie op registratie bestond?
N2 Hebt u er zelf over gedacht om u niet te (laten) registreren?
•

T6 Wordt niet-registratie ispontaani ontdelct? Geeft men elkaar aan bij niet-registratie?
T7 Wat is de kans op controle bij niet-registratie?
T8 Wat zijn de controlevormen en de bijbehorende detectiekansen?
T9 Heeft een niet-geregistreerde, die wel geregistreerd zou moeten zijn, een veel hogere kans
op controle dan andere niet-geregistreerden?
N3 Hoeveel mensen/instellingen zouden zich niet laten registreren als er wel controle maar
niet echt een sanctie op registratie bestond?

a

•

T I 0 Als men als niet-geregistreerde igepalct' wordt, hoe groot is de kans dat men een sanctie
1(1-lige
T11 Krijgt men apart een sanctie voor niet-registratie of alleen een sanctie voor (evt.) niet
naleven? Hoe zwaar is de sanctie?
N4 Gelet op uw inschatting van spontane naleving en van de zwaarte van de controle en
sancties, hoeveel mensen/instellingen laten zich niet registreren, denIct u?
N5 Hoeveel procent van de mensen die zich niet laten registreren, overtreden de wet, denkt u?

Bijlage 7.
Verschillende technieken voor dark number schattingen
De tabel is overgenomen nit: D. Ruimschotel, P. Van Reenen en H.M. Klaasen, 'Tussen norm
en feit: methoden ter schatting van Naleving van Wetgeving', in: Beleidsanalyse (24-2, p. 1523). Den Haag, 1995. Hieruit komt ook de volgende toelichting.

"Elk van de technieken van omvangschattingen heeft specifieke mogelijkheden en
beperlcingen. Die zijn in de kolommen achter de technieken in het volgende schema kort
weergegeven. Hieronder volgt een toelichting op de kolommen.

Kolom 1 geeft aan of informatie over naleving beschikbaar komt bij de betreffende techniek
en zo ja, in welke mate die informatie de gehele doelgroep betreft, of slechts een deel ervan.
Kolom 2 geeft aan in welke mate de gegevens die met behulp van de betreffende
onderzoeksmethode zijn verzameld, lcunnen worden gegeneraliseerd naar de gehele
doelgroep. Dit is met name relevant voor schattingsmethoden die gebruik maken van
handhavingsinformatie om uitspralcen te doen over naleving.
Kolom 3 geeft de mate aan, waarin de betrokken onderzoeksmethode informatie geeft over
achtergrondfactoren. Dit is vooral van belang als een techniek ook iets moet aangeven over de
redenen of oorzaken van (niet)naleving. Naarmate een techniek meer gericht is op oorzalcen is
de gebruiksmogelijkheid bij beleids- of handhavingsevaluatie en verbetering groter. Onder
'duwend' wordt verstaan factoren die een causale reeks naar gevolgen verwijzen, wider
terugduwend' die naar oorzaken verwijzen.
Kolom 4 geeft aan of de gebruilcte onderzoeksmethode zich leent om oorzakelijke verbanden
aan te geven. Ook hier geldt dat naarmate dat meer het geval is de techniek beter geschilct is
deel uit te maken van een oorzakenanalyse en zo aan beleids- of handhavingsverbetering bij te
dragen. Het verschil met kolom 3 is, dat het daar gaat om de informatie als zodanig, kolom 4
heeft betrekking op de analysemogelijkheden zelf.
Kolom 5 geeft een beoordeling van factoren die maken dat de onderzoeksmethode al dan niet
goed de werkelijkheid benadert. Niet iedere mogelijke methode is ook echt een geschikte
methode. Hoewel de mate van geschilctheid wissek van gebied tot gebied, is toch een
beoordeling te maken van de mate waarin aan de onderzoelcsmethode gebreken kleven. Deze
kunnen meetteclmisch van aard zijn (betrouwbaarheid) maar ook te maken hebben met het
bewust font antwoorden van mensen (bijvoorbeeld maatschappelijke of politieke
gevoeligheid).
Kolom 6 geeft een beoordeling van de algemene geschilctheid van de verschillende
onderzoelcsmethoden als schattingsmethode, die zowel gebaseerd is op a priori
methodologische merites van de gehanteerde methode als op algemene ervaringen in de
pralctijk. Het totaaloordeel, gebaseerd op kolom 2 en 5, wordt weergegeven door de letters A
t/m D:
A=
methode zeer geschilct, bij voorkeur toepassen
B=
methode geschikt, eventueel toepassen
C=
methode niet echt geschilct, eventueel aanvullende methode
D=
methode ongeschilct, tenzij niets anders voorhanden is Met toepassen"
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Bijlage 8.
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Testlijst 'Kent u uw doelgroep?'

I
I
I
•
I

Met deze testlijst willen we een (begin van een) methode of procedure aangeven,
waarmee men kan nagaan of men (als wetgever, beleidsmaker of handhaver)
werkelijk/feitelijk zijn doelgoep(en) kent.
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Testvragen:
- hoe groot is de doelgroep; hoeveel leden kent de doelgroep?
- hoe homogeen is de doelgroep, zijn er bij voorbaat al subgroepen qua
omvang/grootte, belang of risico?
- is de doelgroep al ergens anders gedefinieerd, bijv. door de branche; hoeveel
doelgroepleden zijn lid van branche-organisaties
- staat de doelgroep ergens (bij voorbaat/in principe) geregistreerd, hoe volledig en
betrouwbaar zijn de registraties
- uit hoeveel regels/normen bestaat een wet; wat zijn de hoofdzonden, wat de
nevenzonden
- is de adressaat voor elk van de normen dezelfde of is deze verschillend
- is het toezicht (controle/opsporing) voor elk van de normen aan dezelfde instantie(s)
overgelaten;
wat zijn de controle-punten voor elk van de regels/normen
- gegeven de normale manier van opereren van controle-diensten en potentiele
overtreders, hoe goed zullen de normen gecontroleerd worden; hoe goed zijn de
normen in principe te controleren
- zijn er andere regelingen die dezelfde doelgroep als onderwerp hebben; hoeveel
overlap van doelstelling en regels bestaat er; is er volledige consistentie?
- zal de doelgroep binnen een paar jaar gaan veranderen; groeien, athemen, van
samenstelling veranderen?
- Hoe wetsgetrouw (T4a) of integer is de doelgroep (T4c), hoe veel informele controle
kent de doelgroep (T5); hoe groot is de kans op spontane/vrijwillige naleving
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De laatste vraag wijst in de richting van de Tll-methodiek, waarmee achtergronden
en factoren die relevant zijn voor de naleving gemeten of ingeschat worden.

