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Gebruikte afkortingen 
1110 

• 
ABRIO 	 Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatiehuishouding en Opleidingen 
ACC AdviesCommissie Criminaliteit 

110 	BFO 	 Bureau Financiële Ondersteuning 
BOD 	 Bijzondere OpsporingsDienst 

011 	BOOM 	 Bureau Ontneming Openbaar Ministerie 
BRT 	 Bovenregionaal RechercheTeann 

• 
BZK 	 Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties 
CCfraude 	 Coördinatiecommissie fraude 

411 	CCzwacri(CB0) 	Coördinatiecommissie 	zware 	criminaliteit 	(voorheen 	Coördinerend 
BeleidsOverleg) 

• CHF 	 Contactorgaan Hypothecair Financiers 
DCRI 	 Dienst Criminele Recherche Informatie 

• ECD 	 Economische Controle Dienst 
FIOD 	 Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst 

• F001 	 Financieel Overleg Overige Instellingen 
FRIS 	 Fraude registratie en InformatieSysteem 

IP fte 	 full time equivalent 	
. 

FUO 	 Fraude Unit Oost 
• HKS 	 HerKenningsdienstSysteem 

• • 
 HOvJ 	 Hoofdofficier van Justitie 
ICR  Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde 

•
IFT 
L.E.G.O. 	

Interregionaal Fraude Team 	 - 
Leren 	door 	middel 	van 	het 	Evalueren 	van 	Grootschalige 
Opsporingsonderzoeken 

LBOM 0 	 Landelijk Bureau Openbaar Ministerie 

III 	LCPB 	 Landelijk CoördinatiePunt Betalingsverkeer 
LRT 	 Landelijk RechercheTeam 

• 
MKB 	 Met Kennis Bestrijden 
MOT 	 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

• NPC 	 Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
NVB 	 Nederlandse Vereniging van Banken 

11, 	OLA 	 Optisch Leesbare Acceptgiro 
OLO 	 Optisch Leesbaar Overschrijvingsformulier 

• OM 	 Openbaar Ministerie 
OvJ 	 Officier van Justitie • 

• SAIL 	 Systematische Aanpak Integrale Logistiek 
RIF 	 Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam 

• RvHc 	 Raad van Hoofdcommissarissen 
VPO 	 Voorbereidend Prioriteiten Overleg 

• WC 	 Veelvoorkomende criminaliteit 

• 
VvV 	 Verbond van verzekeraars 

• 

• 

• 
• 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 8 - 

• 

ri 



Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 9 - 

• 
• 
• 
• 
• 
c 
• • • • • • 
• • 
• 
• • 
1 • • • 
• 

• 
• • • 



• 
• X.> • 
• 

Leeswijzer 
• 
• 

Vanwege de omvang van het onderzoeksrapport is hierna een samenvatting opgenomen. De 
samenvatting bevat een selectie van de aanbevelingen die in het rapport voorkomen. Een overzicht 

• 
van alle aanbevelingen krijgt men door van de hoofdstukken 4 t/10 steeds de laatste paragraaf te 
lezen. Wil men kennis nemen van de onderbouwing van de aanbevelingen, dan dient te worden 

• 
teruggevallen op de hoofdtekst. De nummering van de aanbeveling correspondeert met het hoofdstuk 
waarin ze zijn opgenomen. 

• 
De eerste drie hoofdstukken van het rapport vormen met elkaar een soort inleiding. Over de 	, 

• interregionale fraudeteams (IFT's) en het landelijk loket (LLHF) zelf staat er weinig in. Lezers die 
minder zijn geffiterresseerd in de verantwoording van het onderzoek, het historisch perspectief van de 

• bestrijding van horizontale fraude, of de rol van het project Financieel Rechercheren, kunnen direct 	, 

• 
doorgaan naar hoofdstuk 4, 5 en 6 waarin de táken, de structuur en de bedrijfsvoering van de IFT's en 
het LLHF worden beschreven. Deze drie hoofdstukken beschrijven de interne kant van de IFT's. 

• Dat is ook het verschil met de hoofdstukken 7, 8 en 9 waarin de externe omgeving van de IFT's en het 

• 
LLHF aan bod komt, te beginnen met het gezag en beheer van de IFT's, en gevolgd door de 
positionering ten opzichte van de marktpartijen en collega-instellingen uit de publieke sector. 

• 
Hoofdstuk 10 bevat een overzicht van het zaaksaanbod zoals dat op de IET-structuur afkomt en de 
wijze van prioritering. 

• Aan de hand van de oorspronkelijke probleemstelling en de meer gedetailleerde onderzoeksvragen 
• wordt in hoofdstuk 11 de algemene balans opgemaakt voor wat betreft de onderzoeksbevindingen. 

Voor het kennis nemen van de essentie van de constateringen uit het onderzoek kan worden volstaan 
met het lezen van dit afsluitende hoofdstuk. In het hoofdstuk zijn geen aanbevelingen opgenomen. 

• • • 
• • • • • 
OB • • 
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IP 	 Samenvatting 
• 
• Aanleiding 

In maart 1997 verzocht de minister van Justitie de Stuurgroep Financieel Rechercheren om versneld 
te rapporteren over de aanpak van de 'horizontale fraude'. Vooruitlopend op het eindrapport van de 

• 
Stuurgroep dat begin 1998 aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (hierna te noemen 'de ministers') werd aangeboden, verscheen in mei 1997.een 

• specifiek op de horizontale-fraudebestrijding (de fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer) 
betrekking hebbend interimadvies. Op basis van het door de Raad van Hoofdcommissarissen en het 

• college van Procureurs-Generaal onderschreven advies toonden de ministers zich bereid tot de 
financiering van vier interregionale fraudeteams (IFT's) en van een landelijk loket voor de aanmelding 

• en verdeling van fraudezaken (LLHF). Tot extra aandacht voor de horizontale .-fraudebestrijding was 
door de stuurgroep geadviseerd omdat dit criminaliteitsterrein in de dagelijkse politie- en OM-praktijk 

• vrijwel geen prioriteit kreeg. Er werd een forse handhavingsachterstand op dit terrein geconstateerd 
met als gevolg 'ondermijning van de samenleving, steeds groter aanzuigende werking op criminelen 

• en aantasting van de preventie'. 

• De financiering werd in eerste instantie bij wijze van experiment toegekend voor een periode van 14 

•
maanden, ingaande op 1 januari 1998. Eventuele voortzetting van de financiering na afloop van deze 
pilot-periode werd afhankelijk gesteld van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek. Deze koppeling 

• 
tussen financiering en evaluatieonderzoek viel weg toen het tweede 'paarse' kabinet besloot tot 
structurele financiering van in totaal zeven IFT's voor de duur van de kabinetsperiode. Desondanks 

• 
werd een tussen-evaluatie zinvol geacht om de opdrachtgevers van gegevens te voorzien omtrent de 
meerwaarde van de gekozen experimentele organisatievorm in het kader van de intensivering van de 

• 
fraudebestrijding. Besloten werd om onder eindverantwoordelijkheid van het WODC het onderzoek uit 
te besteden aan een extern bureau. De opdracht is verstrekt aan FO beleidsonderzoek te Oss. Het 

• onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het 
onderzoeksveld. • 

• Het onderzoek 
Het onderzoek is vertrokken vanuit een dubbele probleemstelling: 

• 

• 
1. Welke (neven)effecten heeft de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen 

organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude? 

• 
2. Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van expertise? 

• 
Het onderzoek diende zich primair te richten op de vier experimentele fraudeteams en het landelijk 
loket. Vanwege de korte periode dat deze teams en het loket operationeel waren, werd besloten de 

• 
nadruk van het onderzoek te leggen op de ontwikkeling van deze eenheden en minder op het 
afrekenen op harde resultaten. Aan de hand van 18 onderzoeksvragen onderverdeeld naar de 

• hoofditems 'teamstructuur', 'relevante omgeving' en 'resultaten', werd het onderzoek gestalte 
gegeven. De onderzoeksmethode bestond hoofdzakelijk uit het voeren van gesprekken met in totaal 

• 82 vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden afkomstig uit zowel de private- als de 
publieke sector. De vragen werden steeds vanuit een wisselend perspectief benaderd: historie, 

• actualiteit en toekomst. Aanvullend werd een grote hoeveelheid documenten geanalyseerd. 

• Onze uitspraken over effecten voor de bestrijding van fraude en hun relatie met de experimentele IFT- 
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structuur zijn vooral afgeleid uit wat mensen daarover zeggen en veronderstellen. Een beschrijving 
gebaseerd dus op perceptie en niet op harde feiten. Dat levert geen objectieve uitspraken op die 
onaantastbaar en boven alle meningsverschillen verheven zijn. Op zijn hoogst leidt dat tot een 
bepaalde mate van intersubjectiviteit: Uitspraken die voor meerderen geldig zijn. 

De keuze voor intensivering van de horizontale-fraudebestrijding 
Als gevolg van de jarenlange aandacht voor intensivering van de bestrijding van de ISMO-fraude kon 
de roep vanuit de marktpartijen om ook aandacht te besteden aan de bestrijding van de horizontale 
fraude niet worden genegeerd. De cijfers van de omvang van de horizontale fraude logen er niet om. 
Voor 1998 werden voorzien: een schadebedrag van meer dan f 300 miljoen gerelateerd aan bancaire 

fraude; f 900 miljoen aan verzekeringsfraude; f 13 miljoen aan intellectuele eigendoms-fraude en 
maximaal 500 miljoen als gevolg van faillissementsfraude. 
Toch blijkt de 'IET-structuur' (aanduiding voor de IFT's en het LLHF gezamenlijk) er niet alleen te zijn 
gekomen als gevolg van verontrustende cijfers. Het gebrek aan belangstelling voor het thema 
horizontale-fraudebestrijding in de regio's en arrondissementen heeft daarbij geholpen. Niemand 
voelde zich beconcurreerd of iets afgenomen met de komst van de nieuwe structuur. Een tweede 
factor die heeft bijgedragen aan de komst van de IFT-structuur was dat die structuur de regio's en 
arrondissementen geen geld kostte. 

Maar daarmee was de IET-structuur nog geen feit. Kijkend naar het projectresultaat bestaande uit 
IFT's en het LLHF, dan is een prestatie van formaat geleverd door een teamconcept te bedenken, er 
randvoorwaarden bij te creëren en het ook nog te implementeren. Een onorthodoxe aanpak met 
verankering op het hoogste niveau binnen het OM, een paar enthousiaste drijvende krachten, en de 
ruggensteun van een aantal marktpartijen, waren daarvoor in belangrijke mate verantwoordelijk. 

Het project financieel rechercheren 
De ontwikkeling van de IFT-structuur wordt gefaciliteerd door een (implementatie)stuurgroep die 
redelijk uniek is qua samenstelling en bestaat uit vertegenwoordigers van banken, verzekeraars, de 
stichting namaakbestrijding, bijzondere opsporingsdiensten, politie en OM. Onder de stuurgroep 
functioneert een projectbureau financieel rechercheren. De taken van stuurgroep en projectbureau 

strekken zich verder uit dan de horizontale-fraudebestrijding tot het totale terrein van financieel 
rechercheren. Als gevolg van het tussentijdse advies concentreerde de aandacht zich tot teleurstelling 
van een groot aantal respondenten met name op de bestrijding van de horizontale fraude. Zij vonden 
dat een te beperkte invulling van het instrument financieel rechercheren. 

Het projectbureau fungeerde in belangrijke mate als ondersteuning van de IFT-ontwikkeling. 
Respondenten noemen de volgende kritische succesfactoren die de realisatie van de IFT-structuur tot 
nu toe hebben mogelijk gemaakt: 

• persoonlijk commitment van het hoogste niveau binnen het OM en de politie, waardoor ook 
barrières konden worden genomen die anders een blijvend obstakel zouden hebben gevormd; 

• een gemengde stuurgroep • financieel rechercheren (overheidspartijen en marktpartijen) 
aangaande een onderwerp dat de kerntaak van de overheid nauw raakt en dat een symbool is 
geworden voor 'het elkaar serieus nemen'; 

• de persoonlijke inzet van een kleine groep mensen van het projectbureau, de IFT's i.o., het LLHF 
en het LRT en de 'absolute rugdekking' van het hoogste niveau binnen de OM-organisatie; 

• het sterke relatie-management vanuit met name het projectbureau en de IFT's i.o.; 

• de pragmatische niet ambtelijke benadering van het project financieel rechercheren; 

• de exogene financiering en de invloed van het projectbureau op het departementale 
beslissingsniveau; onder andere voor wat betreft de ter beschikking stelling van gelden. 
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• • 
• Maar er is ook kritiek te beluisteren, en er zijn ook knelpunten te constateren. Afgaande op de 

verslagen van vergaderingen, de onderwerpen van besluitvorming en het gespreksmateriaal, ontstaat 
• van de stuurgroep eerder het beeld van een klankbord, dan van een sturend orgaan. De 

•
terugkoppeling uit de IFT's zoals die door teamleiders van OM en politie een aantal keren heeft 
plaatsgevonden, betrof vooral informatie over 'hoe goed het gaat'. Er zijn aan de stuurgroep weinig 

•
knelpunten voorgelegd, en door de stuurgroep is weinig doorgevraagd. De verslagen van de 
implementatiestuurgroep bevatten dan ook nauwelijks principiële standpunten en opdrachten, terwijl 

• 
de projectvoortgang daarmee voor wat betreft een aantal onderwerpen wel zou zijn gebaat. De 
bevoegdheden van de implementatiestuurgroep zijn niet duidelijk omschreven en daarmee is ook de 

• 
sturing op de implementatie van de aanbevelingen uit het interim-rapport en het eindrapport financieel 
rechercheren onduidelijk. Het probleem van de sturing heeft zich met name gemanifesteerd in de 

• 
implementatie-fase terwijl volgens de eerste voortgangsnotitie van het projectbureau juist in die fase 
de noodzaak van een daadkrachtig stuur-orgaan groot was. Met de intreding van de tweede fase van 

• het project financieel rechercheren is de positie van de implementatiestuurgroep en het projectbureau 
verzwakt. De feitelijke sturing is verschoven naar de organen met een duidelijke bevelslijn ten 

• opzichte van de IFT's. 

• Uit het onderzoek komt voor wat betreft de ontwikkeling van opleidingen in het algemeen en die voor 
de bestrijding van horizontale fraude in het bijzonder, het beeld naar voren van een stagnerend 

• proces. De interviews en de voortgangsrapportages van het project financieel rechercheren getuigen 

• 
van moeizaam verlopende samenwerking. Er zijn verschillende partijen met evenzeer verschillende 
opdrachtgevers en belangen rond het thema actief. Er worden wel besluiten genomen en bevestigd, 

• 
doch dat leidt feitelijk niet tot veranderingen in het procesverloop. Dit tot grote ergernis van het veld 
dat ondertussen in afwachting blijft van een opleidingsaanbod. 

• . 
Belangrijkste aanbevelingen: • 
Aanbeveling 3.1  

• Het verdient aanbeveling om als implementatiestuurgroep sterker regie te voeren over het 
implementatieproces. De voortgangsrapportages van het project financieel rechercheren vormen 
daarvoor een belangrijk middel, met name wanneer ze meer expliciet aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van de in dit rapport gesignaleerde knelpunten. 

• Aanbeveling 3.2  
• Maak de rollen van implementatiestuurgroep, projectleiding, CCfraude en de regionale 

driehoeksoverleggen helder, vooral met betrekking tot taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
• zijn gebaat bij een duidelijker afbakening. Communiceer de uitkomst daarvan naar alle betrokkenen in 

het veld. 
• 

• 
Aanbeveling 3.3 
Investeer als implementatiestuurgroep in de contacten met de beheers- en gezagsverantwoordelijken 

• 
over de IFT's, om zodoende de belangen van de horizontale-fraudebestrijding ook op langere termijn 
veilig te stellen. 

01, 
Aanbeveling 3.5  

110 	Doorbreek als implementatiestuurgroep de stagnatie rond de ontwikkeling van opleidingen door één 
duidelijke opdrachtgever voor deze opleidingen te benoemen (met uitsluiting van andere mogelijke 

• opdrachtgevers), een heldere opdracht te formuleren en partijen zich daaraan contractueel te laten 
verbinden. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Doel en taken van de fraudeteams en het landelijk loket 

De IFT's 
De nota 'Zicht op Fraude' van het ontwikkelteam-OM, en het 'Interim-advies' van de stuurgroep 
financieel rechercheren, zijn op een aantal punten niet vrij van tegenspraak. Het interim-advies heeft 
vooral aan de basis gelegen van de convenanten met de ministers en de ontwikkeling van de 
opsporingstaak van de IFT's. Zicht op fraude is koersbepalend geweest voor de ontwikkeling van wat 
steeds meer is gaan lijken op een apart iFT-OM naast het IFT-politie. Wat moet worden verstaan 
onder 'een IFT' is niet eenduidig gedefinieerd. Respondenten van OM en politie stellen bovendien vast 
dat het aan eindcoördinatie van de verschillende ontwikkelingen heeft ontbroken. 

Ondanks het feit dat volgens de verticale convenanten er één beheersverantwoordelijk teamleider zou 
worden aangewezen, blijkt er in de praktijk sprake te zijn van twee teamleiders (van politie en OM) 
zonder dat in alle gevallen helder is wie welke verantwoordelijkheid voor de aanstu ring van het team 
draagt. In de praktijk worden deze gaten in de taakafbakening vooral gedicht door het gezond 
verstand van mensen, maar daarmee is de onduidelijkheid niet opgelost, zo stellen respondenten uit 
met name het politiedeel van de IFT's. 

De teams komen nog maar beperkt toe aan het hen toegewezen takenpakket, wat ook begrijpelijk is 
gezien de korte tijd dat ze operationeel zijn. Voor wat betreft de taak tot expertise-ontwikkeling door de 
IFT's bestaat de zorg van een onbeheersbaar aantal expertisecentra in een relatief klein land. De 
teams hebben nog nauwelijks invulling gegeven aan de expertise-functie. Alvorens zich daar allerlei 
voorstellingen van te maken lijkt het ons aan te bevelen om in beeld te brengen welke expertise er op 
dit moment op enige plaats al is en welke plannen er hier en daar zijn om expertise op te bouwen. 

Het landelijk loket 
De oorspronkelijke functie van het LLHF als landelijk loket voor alle meldingen uit de private sector is 
niet van de grond gekomen. Meldingen gaan vrijwel in alle gevallen rechtstreeks naar het IFT met het 
benoemde aandachtsveld waarop de melding betrekking heeft. De contactfunctie met de marktpartijen 
is behoudens die met de banken (samen met IFT-Noord-West), niet van de grond gekomen. leder IFT 
heeft als aandachtsveld één of meerdere fraudesoorten toegewezen gekregen. Marktpartijen 
onderhouden rechtstreeks contact met de IFT's voor wat betreft het voor hen relevante 
aandachtsveld. Vrijwel alle respondenten zien de oorspronkelijke functie van het LLHF verdwijnen. De 
taken van het LLHF zijn voor de IFT's synoniem geworden aan centrale sturing. De legitimatie daartoe 
heeft het loket nooit kunnen verwerven. Het is mogelijk dat het destijds loskoppelen van het LLHF en 
de prioriteringstaak van het Landelijk Bureau OM tot een andere beeldvorming zou hebben geleid. De 
zorg over centralisatie van (delen van) de politiefunctie is, zo blijkt uit het gespreksmateriaal, onder de 
respondenten van politie groot. 

Andere factoren die het uit de verf komen van de rol van het LLHF niet hebben bevorderd zijn: 

• De verschillende naam-varianten die ter aanduiding van het landelijk loket zijn gebruikt (LOF, 
LTSC, LaLo, LLHF, LMF, LBF). 

• De discussie over de omvang van de personele bezetting van het loket. 

• De lang uitblijvende duidelijkheid over de financiering van het LLHF. 

• Het ontbreken van een rapportage-plicht voor het landelijk loket zoals de IFT's die wel hadden. 
Het is mede daardoor op centraal niveau binnen de projectorganisatie minder doorgedrongen wat 
er speelde in relatie tot de taakvervulling en de beeldvorming. 

• Het feit dat de discussie over de positie van het LLHF vooral over en voor het LLHF is gevoerd, 
maar in veel mindere mate met het loket. 

• De lang uitblijvende duidelijkheid over de taken en positie van het landelijk loket. 

Het landelijk loket heeft desondanks inmiddels voor wat betreft de veredeling en combinatie van veel 
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• 
• voorkomende zaken tot (middel)zware zaken, haar bestaansrecht bewezen. De behoefte aan een 

centraal verzamel- en veredelpunt punt met zicht op de ontwikkeling van de fraudemeldingen in het 

• land is alleen maar toegenomen nu op basis van het zaaksaanbod is gebleken dat er weinig kant en 

• 
klare meldingen en aangiften van middelzware of zware fraudes binnenkomen. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

• 
Aanbeveling 4.1  
Voorgesteld wordt om vanuit de implementatiestuurgroep initiatieven te nemen om de onduidelijkheid 
over de IFT-taken van politie en OM, en de daartussen gewenste samenhang, op te heffen. Met name 
waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de teams, de intake van meldingen, 

• en de ontwikkeling van expertise. 

• Aanbeveling 4.3  

• 
Het verdient aanbeveling om als implementatiestuurgroep aan te geven in hoeverre de IFT's zich 
naast de bestrijding van de horizontale fraude ook dienen te richten op de bestrijding van de verticale 

• 
fraude. Afhankelijk van de uitkomst zouden de eventuele consequenties voor de bestaande 
convenanten en de daarop gebaseerde financiering dienen te worden verwerkt. 

• 
Aanbeveling 4.5  

• Voor onvolkomenheden in de definitie en afbakening van taken tussen OM en politie, zouden 
structurele oplossingen moeten worden gezocht die niet grotendeels afhankelijk zijn van wat mensen 
er van maken. 

• Aanbeveling 4.6  

• 
Het lijkt ons gewenst de noodzaak tot, en de aard van expertiseontwikkeling beter af te stemmen op 
de vraag naar expertise uit de politieregio's en de arrondissementsparketten, en op het aanbod vanuit 

• 
de bijzondere opsporingsdiensten en de markpartijen. 

• 
Aanbeveling 4.7  
Creëer als projectbureau en gezamenlijke IFT's/LLHF en LRT portefeuilles en projecttaken die voor de 

• IFT-structuur als geheel van belang zijn, en deel die aan een team toe zodat niet iedereen de energie 
op hetzelfde zet en ongewenste verschillen tussen de teams ontstaan. Het levert efficiëntie-voordeel 

• op, en geeft het projectbureau meer tijd en ruimte om te besteden aan sturing en coördinatie. 

• Aanbeveling 4.8  
De implementatiestuurgroep zou hoge prioriteit moeten geven aan het verschaffen van duidelijkheid 

• over de taak, positie en financiering van het Landelijk Loket in relatie tot de IFT's, het LRT, het VPO, 

fl) 	en de markpartijen. 

• De structuur 

• Er heerst bij de meeste respondenten tevredenheid over de hoofdstructuur zoals die is neergezet. Met 
name over het feit dat het is gelukt om in korte tijd een bovenregionale structuur tot stand te brengen, 

• • 

	

	nog afgezien van de inhoudelijke resultaten. De structuur wordt gezien als een voorloper voor andere 
bovenregionale aandacht voor criminaliteit. 

• 
Behalve de indeling in organisatorische afdelingen, vinden we de oorspronkelijke basisstructuur bij 

• geen van de teams terug. Er zijn even zovele varianten als er teams zijn. Het is dan ook opmerkelijk 

• 
dat de implementatiestuurgroep alleen de discussie over de gekozen structuur is aangegaan met de 
convenantpartners van hèt IFT-Zuid terwijl ook alle andere teams principieel afwijken van de 

110 	
oorspronkelijke vorm. Wij hebben tijdens het onderzoek geen redenen gevonden om naar de andere 

• 
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teams minder scherp te kijken dan naar het IET-Zuid. 

De teams houden er een verschillende filosofie op na die doorwerkt in de gekozen structuur. Het IFT-
Noord en IFT-Zuid leggen allebei de nadruk op de samenwerking met de politieregio's. Achterliggende 
gedachte is om financieel rechercheren een plaats te geven in die regio's. Beide teams draaien de 
onderzoeken samen met medewerkers van de regio's. Noord werkt vanuit een centrale vestiging; Zuid 
vanuit de regio's zelf. 

Wanneer de complexiteit van de fraudezaken niet toeneemt en er als gevolg daarvan geen grotere 
onderzoeksteams behoeven te worden samengesteld, zullen de IFT's voor wat betreft het verrichten 
van onderzoeken, in alle varianten waarschijnlijk goed kunnen draaien. Nemen de grootschalige 
fraude-onderzoeken toe, dan zullen het IET-Zuid en het IET-Noord het qua organisatie moeilijker 
krijgen. 

De IFT's hebben gekozen voor grotere opsporingsafdelingen eti kleinere expertisecentra. De 
kwetsbaarheid van de functies binnen het laatst genoemde onderdeel neemt daardoor toe. 

De IFT's opereren in een omgeving die nog volop in beweging is. Er gebeurt van alles op het gebied 
van financieel rechercheren, en dat is waarschijnlijk nog maar het .begin. Vanuit de Raad van 
Hoofdcommissarissen is het voorstel gekomen om 1% van de regionale politiesterkte aan te wenden 
voor de vorming van tijdelijke bovenregionale teams ter bestrijding van concrete 
criminaliteitsvraagstukken. Een soort recherche bijstandsteam voor de aanpak van in eerste instantie 
acht criminaliteitsterreinen. Fraude behoort daar niet toe, maar volgens het besluitvormingsdocument 
kan het aantal terreinen worden uitgebreid. 
De vraag is wat de consequenties van deze en andere ontwikkelingen voor de huidige IET-structuur 
zullen zijn. Een aantal scenario's is denkbaar: 

• De IFT's worden het concentratiepunt van alle specialistische aandacht voor wat betreft financieel 
rechercheren. 

• De IFT's worden naast de horizontale-fraudebestrijding ook belast met de verticale-
fraudebestrijding. 

• De IFT's houden op te bestaan. Ze blijken een tussenstation geweest voor ad hoc 
samenwerkingsverbanden tussen de regio's op basis van ernst van bepaalde 
criminaliteitsvraagstukken. 

• De IFT's worden gecentraliseerd, gezien de beperkte relatie tussen de fraude-problematiek en de 
achterliggende regio's/arrondissementsparketten, en vanwege de geringe prioriteit die van daaruit 
aan de bestrijding van horizontale fraude wordt gegeven. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbeveling 5.2  
De oorspronkelijke plannen van de stuurgroep financieel rechercheren gingen uit van beheersmatige 
samenwerking tussen OM en politie in één team. Feitelijk wordt deze integratie beperkt aangetroffen. 
De implementatiestuurgroep wordt in overweging gegeven om met name voor wat betreft de 
gezamenlijke expertise-ontwikkeling, het oorspronkelijke uitgangspunt alsnog vorm te geven. 

Aanbeveling 5.4 
Het zou aanbeveling verdienen om de verschillende ontwikkelingen (zowel regionaal als landelijk) die 
direct of indirect raken aan het thema financieel rechercheren, te monitoren, op samenhang te 
beoordelen, en waar noodzakelijk op elkaar af te stemmen. 

Aanbeveling 5.5  
Volg alle structuurvarianten zoals die onder de IFT's voorkomen even kritisch, met ais uiteindelijke 
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• 

• 

• maatstaf de resultaten van de teams en de mate van waardering daarvoor door de betrokken partijen. 

• Aanbeveling 5.6  • 

• 
Betrek de alternatieve gedachten over de opzet van het landelijk loket als bedrijfsbureau van de 
gezamenlijke IFT's, in de besluitvorming over de rol, taak en positie van het Landelijk Loket 

• 
Horizontale Fraude. 

• 
De bedrijfsvoering van de IFT's en het LLHF 

• 
Personeel 

• Door het bureau Van Dam Partners is in opdracht van het projectbureau een kwalitatief goed product 

• 
afgeleverd bestaande uit een orgaanbeschrijving voor een IFT en acht functietyperingen met 
bijbehorende functiewaarderingsadviezen. Vooralsnog betreft het alleen de politiefuncties en niet die 

• 
binnen het OM. 

• 
Het kost de IFT's moeite om personeel te vinden dat voldoet aan de functie-eisen. Dat kan met behulp 
van meerdere factoren worden verklaard. Het onderwerp financieel rechercheren is nog betrekkelijk 

• nieuw en heeft met uitzondering van de Bureaus Financiële Ondersteuning nog weinig medewerkers 
bezig gehouden. Daarnaast is het aanbod van opleidingen om zich voor bepaalde functies te 
kwalificeren, zeer beperkt. 

• Veel respondenten schatten in dat het de IFT's ook moeite zal kosten om het personeel vast te 
houden. Zij voorzien dat teamleden na de nodige ervaring te hebben opgedaan zullen vertrekken naar 

11, 	particuliere bureaus vanwege de aantrekkelijker primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze 
respondenten zetten ook vraagtekens bij het effect van opleidingen bestaande uit 

• kennisvermeerdering in de regio's. Hun voorspelling is dat de komende jaren nog een groot deel van 
de goed opgeleide politiemensen uit de IFT's de politie zal verlaten. 

• 

• 
FRIS 
Binnen het OM is men al jaren bezig om te komen tot een fraude-registratiesysteem. Een goede 

• 
registratie is een voorwaarde voor het kunnen maken van keuzes in aan te pakken onderzoeken. 
Omdat de bestaande systemen ontoereikend werden bevonden om aan de behoefte tegemoet te 

• • 

	

	
komen, werd een opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een fraude-registratiesysteem voor het 
OM. Eind 1998 is aan het bureau Consultdata door het Parket-Generaal de opdracht verstrekt tot het 

• ontwikkelen van het Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS). Het FRIS is een 
ondersteunend systeem ten behoeve van het OM. Het biedt procesondersteuning bij de 

• fraudebestrijding op het gebied van het wegen en prioriteren van zaken. Het FRIS is ingericht voor het 
beoordelen van meldingen van middelzware en zware criminaliteit. Een eenvoudige OLO-fraude komt 

• bijvoorbeeld niet door de wegingscriteria die het FRIS hanteert. De winst van het FRIS zit dan ook in 

• 
het wegen van grote aantallen kant en klare meldingen met het predikaat middelzwaar/zwaar. De 
essentie van het FRIS is maximale gebruikmaking van schaarse opsporingscapaciteit. 

• 
Onder de geïnterviewden bestaan sterk van elkaar verschillende beelden over wat het FRIS zal 

• kunnen en voor wie het bestemd zal zijn. Velen denken dat het systeem dient ter ondersteuning van 
operationele politie-onderzoeken. De eerste ontwikkelingsfase van het FRIS is afgerond. Als gevolg 

• van technische problemen met de infrastructuur is het systeem nog niet operationeel. 

• Sail-traject 

• 
Begin 1998 is het projectteam SAIL gevraagd om behulpzaam te zijn bij het beschrijven van de 
bedrijfsprocessen van de nieuw te vormen IFT's. Uit het gespreksmateriaal blijkt dat vanuit het OM 

• 
geringe aandacht is geweest voor de resultaten van het eerste deel van de SAIL-opdracht. De IFT's-

• 

• 
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politie zijn daarentegen met veel enthousiasme begonnen aan de beschrijving van de processen. Het 
doel van het beschrijven is vooral om praktische verbeterpunten te ontdekken en uit te voeren. 
Respondenten verwachten dat het beschrijvingsproces gaat stagneren als gevolg van het feit dat SAIL 
per 1 januari 2000 ophoudt te bestaan. Bij het sluiten van het onderzoek was de mogelijkheid om 
onder de vlag van het project ABRIO (Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatiehuishouding en 
Opleidingen) het beschrijvingsproces te continueren nog in studie. 

In het vierde kwartaal van 1998 zijn er problemen ontstaan over de financiering van de IFT's na afloop 
van de pilotperiode per 1 maart 1999. De teams zijn tevreden over de rol van intermediair die het 
projectbureau bij het oplossen van de financiële problemen heeft gespeeld naar de departementen. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbeveling 6.2  
Het naast de IFT's eveneens opstellen van functietyperingen voor het OM, en het LLHF lijkt ons aan 
te bevelen, en kan bijdragen aan een evenwichtig functiegebouw van de IFT-structuur. 

Aanbeveling 6.4  
Het afbreken van het met ondersteuning van SAIL ingezette beschrijvingstraject lijkt ons geen goede 
zaak vanwege de praktische waarde die de IFT's er aan toekennen. Continuering van het traject vanaf 
1 januari 2000, bijvoorbeeld onder de vlag van het ABRIO-project, zou wenselijk zijn. 

Aanbeveling 6.5  
Er bestaat veel onjuiste beeldvorming over de doelgroep en de functionaliteiten van het FRIS. 
Bepaalde zaken zoals de bestaande informatiehuishouding krijgen minder aandacht ais gevolg van 
het participeren op de komst van het FRIS. Voorlichting zou kunnen bijdragen aan een meer 
realistisch verwachtingspatroon. 

Sturing van de IFT's en het LLHF 
De IFT's staan in feite onder invloed van drie sturingssystemen. De eerste is de projectsturing die 
uitgaat van de implementatiestuurgroep en van het projectbureau en die voor wat betreft de IFT's en 
het LLHF is gericht op het tot stand brengen van de (infra)structuur ter bestrijding van de horizontale 
fraude. De tweede is de sturing die uitgaat van de CCfraude en primair gericht is op het inhoudelijke 
zaaksbeleid dat vanuit het OM wordt gevoerd, maar secundair ook de organisatorische opzet van de 
IFT's en dan met name het deel dat valt onder het OM lijkt te betreffen. Het derde sturingssysteem 
bestaat uit de invloed die de beheersregio's en beheers- en gezagsparketten namens hun collegae 
uitoefenen op de IFT's. Er lijkt samenvattend nog geen sprake van de eenduidige 
zeggenschapsverhoudingen die de stuurgroep graag wilde bereiken. 

De sturing op de ontwikkeling van de horizontale-fraudebestrijding zal de komende jaren steeds meer 
van het lokale gezag en beheer moeten komen, naarmate het project financieel rechercheren wordt 
afgebouwd en overgedragen aan de lijn. Zonder over een representatief beeld te beschikken over het 
hele land, lijken de respondenten van politie en bestuur er (a) nog niet van overtuigd dat de aanpak 
van horizontale fraude prioriteit verdient, en (b) is hun vraag of daarvoor vervolgens een permanente 
structuur nodig is. 

Naar het oordeel van de meeste respondenten is de huidige regeling van het gezag en beheer binnen 
het vigerende politiebestel het meest haalbare. De beperkte betrokkenheid van het lokale gezag wordt 
betreurd maar gelijktijdig ook als verklaring aangedragen voor het ontstaan van de IFT's. 
Aan het handhaven van de specifieke doeluitkering voor de IFT's wordt door de meeste respondenten 
ais sturingsmiddel veel waarde toegekend. 
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• • 
• Met betrekking tot de kwartaalrapportages die de teams moeten maken op basis van de afspraak in 

• 
het verticale convenant, is niet duidelijk waarvoor de informatie wordt gebruikt. De departementen 
lijken er weinig mee te doen. De rapportages worden niet tussen de teams vergeleken. 

• Belangrijkste aanbevelingen: 

• 
Aanbeveling 7.1  

• 
De verantwoordelijke departementen wordt in overweging gegeven om de budgetten voor politie en 
OM als een niet gesplitste geldstroom door te leiden naar één beheersorgaan van de IFT's. Dit ter 

• bevordering van de integratie van OM en politie binnen de teams; ter versoepeling van de 
mogelijkheid tot reallocatie van middelen in het belang van de fraudebestrijding, en ter voorkoming 

• van ondoelmatige structuurkeuzes. 

411 	Aanbeveling 7.2  

• 
De afstemming en informatie-uitwisseling tussen het niveau van de implementatiestuurgroep en de 
regionale beheersdriehoeken behoeft verbetering. 

• Aanbeveling 7.4  

• 
Het verdient aanbeveling om tot een eenduidige verantwoordingssystematiek te komen voor alle 
organisatie-onderdelen binnen de IFT-structuur en die op één punt te laten samenkomen, zodat ook 
over alle informatie kan worden beschikt om te kunnen sturen. 

• Aanbeveling 7.5  
Overweeg om als departementen meer gebruik te maken van de mogelijkheid tot sturing met behulp 5 	- van de kwartaalrapportages van de IFT's. Door eisen te stellen aan de kwaliteit en ze te toetsen op 

s volledigheid, door onderlinge vergelijking als een vorm van benchmarking, en door terugkoppeling 
• naar de teams en het loket van zaken die opvallen. 

• Aanbeveling 7.6  

• 
De prestatie-eis die het verticale convenant hanteert ter beoordeling van de IFT's hanteert is voor bat 
doel niet bruikbaar. Vervanging van deze kale zaaksnorm door meer genuanceerde kengetallen 

• 
bijvoorbeeld samengesteld uit de operationele inzetgegevens van de teams, de opsporingsresultaten, 
en de preventie-inspanningen, geeft meer houvast voor beoordeling en onderlinge vergelijking van de 

• 
teams. 

• 
Relevante omgeving 

• Vanuit historisch perspectief valt te verklaren dat de verzekeraars en banken vanaf het begin van het 
project financieel rechercheren een belangrijke gesprekspartner zijn geweest voor politie en het OM. 4110 	Op basis van het deelproject horizontale fraude is het aantal spelers uitgebreid met telecom- 
organisaties en de bestrijders van het misbruik van intellectuele eigendom. Uit het onderzoek blijkt dat 

• veel respondenten deze afbakening van de marktpartijen min of meer gelijk zien aan de markt. Met 
name het LLHF waarschuwt voor de beperkingen van deze zienswijze. Er zijn nieuwe fraudevormen in 

• opkomst die nog geen duidelijke plaats hebben gekregen in de IFT-structuur en het centraal overleg 

• 
daarover. Zoals bijvoorbeeld fraude met identiteitsbewijzen, postale fraude en digitale fraude via onder 
andere het internet. 

• De ontwikkeling binnen marktpartijen naar eigen loketten waar meldingen worden verzameld, met 

• 
elkaar in verband worden gebracht en op zwaarte worden beoordeeld, is volgens alle respondenten 
een goede zaak. De belangrijkste functie van de loketten is coördinatie van de informatiestroom uit de 

• branche naar politie en OM. 

• 
• 
• 
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Handhavingsarrangementen 
Ondanks de verschillende planningsdatums, te beginnen met 1 december 1997, zijn er nog geen 
ondertekende handhavingsarrangennenten. De ontwikkeling duurt lang, termijnen worden 
opgeschoven, concepten worden bijgesteld terwijl de inhoud steeds verder lijkt te worden beperkt. De 
oorspronkelijke opzet zoals voorgesteld in het Interim-advies en waarvan een aantal uitwerkingen als 
bijlage was opgenomen bij het eindrapport financieel rechercheren, is sterk teruggebracht. De nu 
voorliggende concepten bevatten vooral abstracte intenties en nauwelijks afrekenbare afspraken. Het 
is overigens de vraag of dat zo erg is, want wat is nu de precieze meerwaarde van 
handhavingsarrangementen. Partijen werken binnen de IET-opzet al intensief samen en dat 
ontwikkelt zich nog steeds verder, ook nog voor het merendeel tot wederzijdse tevredenheid. Er 
worden knelpunten gesignaleerd, maar er is vertrouwen in de bereidheid die in onderling overleg op te 
lossen. 
Op basis van het onderzoeksmateriaal lijkt het aannemelijk dat de behoefte aan arrangementen uit 
twee basale zorgen is ontstaan: 

• de zorg binnen de marktpartijen dat politie en OM geen prioriteit geven aan hun 
fraudeproblematiek en derhalve onvoldoende capaciteit beschikbaar stellen voor de aanpak 
daarvan; 

• de zorg van politie en OM dat ze uiteindelijk mogen 'opdraaien' voor onvoldoende preventie-
aandacht door de marktpartijen. 

Het handhavingsarrangement kan gezien worden als een zekerheidsstelling die tegemoet komt aan 
deze zorgen. De noodzaak om die zekerheidsstelling in aparte afspraken onder te brengen is echter 
met de komst van de IFT's fors afgenomen. Alle beschikbare opsporingscapaciteit van een IFT is 
immers veilig gesteld voor horizontale-fraudebestrijding. De mate waarin marktpartijen georganiseerd 
zijn op het niveau van de totale branche blijkt bepalend te zijn voor de behoefte aan een 
handhavingsarrangement. Een arrangement is vanuit deze invalshoek het hardst nodig in een 
beperkte georganiseerde branche. Het arrangement probeert immers de gedragslijn voor alle partijen 
zoveel mogelijk gelijk te schakelen. 
Kijken we in de tijd vooruit, dan verwachten wij op basis van het onderzoek dat wanneer aan de taak 
van 'de IFT's naast de horizontale, ook de verticale-fraudebestrijding wordt toegevoegd, de behoefte 
van de marktpartijen aan het veilig stellen van opsporingscapaciteit zal toenemen. De waarde van 
handhavingsarrangementen lijkt samenvattend vooral intentioneel, symbolisch en psychologisch. Ze 
zijn een vorm van onzekerheidsreductie met betrekking tot de verdeling van schaarse opsporings- en 
vervolgingscapaciteit. 

Een van de subdoelstellingen van het project financieel rechercheren was het tot stand brengen en 
verbeteren van de communicatie met de private sector. Dat is zeker met de implementatie van de IFT-
opzet gelukt. Er is ook veel op geïnvesteerd In de voorbereidingen door de projectorganisatie en bij de 
implementatie door de IFT's en het LLHF. Er is nog wel het een en ander te verbeteren, maar het zal 
aan de kwaliteit en de kwantiteit van de communicatie met de private sector waarschijnlijk niet liggen 
als daarvoor geen oplossingen komen. 
Eén gezamenlijke opvatting binnen de private sector valt op. Er wordt volgens vrijwel iedere 
respondent uit deze sector te weinig inhoudelijk samengewerkt tussen IFT's en marktpartijen in 
concrete onderzoeken. De rol van de marktpartijen lijkt nadat feitelijk aangifte is gedaan 
geminimaliseerd. In haar Interim-advies beschrijft de stuurgroep de mogelijkheid dat marktpartijen hun 
expertise inbrengen in onderzoeken. Volgens de marktpartijen ook niet meer dan logisch gezien de 
kennis en expertise die zij zelf in huis hebben en die politie en OM nooit zullen kunnen evenaren. 
Feitelijk blijkt die expertise weinig te worden benut. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbeveling 8.1  
Gezien de ontwikkelingen op nieuwe terreinen van horizontale fraude verdient het aanbeveling om de 
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S .  

• private markt breder te definiëren dan de markpartijen die thans bij de ontwikkeling en implementatie 

• 
IFT-structuur zijn betrokken. 

• 
Aanbeveling 8.4  
De implementatiestuurgroep wordt in overweging gegeven om kritisch stil te staan bij het 

• 
ontwikkelingsproces van de handhavingsarrangementen in relatie tot de opbrengst. Beoordeling van 
de inhoud in het licht van zowel de oorspronkelijke opzet (zie interim-advies), als de huidige actualiteit, 

• kan helpen bij de verdere koersbepaling van de publiek-private samenwerking. 

411 	Aanbeveling 8.6  

• 
De ontwikkeling om te komen tot één loket met de bijbehorende achterliggende structuur per branche 
verdient breed navolging. De ervaring met de bestaande loketten kunnen voor branches die nog niet 

• 
over een loket beschikken bruikbaar zijn om tot de instelling daarvan te komen. 

• 
Aanbeveling 8.7  
De implementatiestuurgroep wordt aanbevolen om, onder haar regie, voor de knelpunten zoals die 

• met name door de private sector nog worden geconstateerd oplossingen te genereren. Vooral waar 
het gaat om: 

• • het gebruik van binnen de marksector aanwezige expertise in opsporingsonderzoeken; 

• ondersteuning vanuit de publieke sector bij het ontwikkelen van niet-strafrechtelijke maatregelen 
• door de private sector (flankerend beleid); 

• 
• de snelheid in het beoordelen, prioriteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van aangiften; 
• de terugkoppeling van het vervolg op meldingen naar de marktsector; 

• 
• het overzicht met betrekking tot voortgang en resultaat van alle behandeling genomen zaken; 
• de zorg over afname van de aangiftebereidheid. 

• 

• De relevante omgeving: de publieke partijen 

• FIOD 
De FIOD heeft momenteel in het land 12 vestigingen maar wil die terug brengen tot vijf clusters die op 

• de IFT's lijken. De FIOD maakt deel uit van de belastingdienst maar wordt vanwege haar financiële 

fb 	
expertise ook betrokken bij de bestrijding van commune delicten. Tussen FIOD en de IFT's zijn 
verschillende afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt. De FIOD wil eigenlijk af 

• 
van de semi-permanente detacheringsconstructies bij o.a. de IFT's. Het wil best ondersteuning 
leveren maar dan door wisselende mensen die ook actief zijn binnen de reguliere kerntaken van de 

• 
dienst. 

• 
ECD 
In het kader van de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 zijn aan de ECD extra middelen 

• toegekend voor de horizontale-fraudebestrijding. Voor 1999 gaat het om ƒ 2,2 miljoen en vanaf 2000 
om jaarlijks f 4,8 miljoen. Het geld is bestemd voor uitbreiding van de bestaande opsporingscapaciteit 
met 30 fte's voor merkenfraube, assurantiefraude en faillissementsfraude. Van de gelden moet ook 
een 'Kennis en inlichtingencentrum horizontale-fraudebestrijding' worden opgericht waar niet alleen de 

• ECD zelf maar ook politie en justitie gebruik kunnen maken. 

• 
De samenwerking met de IFT's loopt goed. Dankzij die samenwerking kan de ECD zaken draaien die 
voorheen wegens capaciteitsgebrek zouden blijven liggen. 

• BUMA/STEMRA 

• 
De opsporingsdienst BUMA/STEMRA voert werkzaamheden uit voor de stichting Brein. Deze stichting 
is een overkoepelende organisatie waarin verschillende branches zijn ondergebracht: muziek, film, 

• entertainmentsoftware, video etc. Leden van de stichting Brein kunnen bij de opsporingsdienst 

• 
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aangifte doen. De dienst is blij met de instelling van de IFT's en zien het als een welkome uitbreiding 
van de opsporingscapaciteit. Er zijn feitelijk nog geen ervaringen met de IFT's in verband met een 
omvangrijk onderzoek dat in samenwerking met het LRT draait. De kleine onderzoeken zijn 
ondertussen bewust blijven liggen omdat ze niet vallen binnen de categorieën middelzwaar/zwaar. 

Politieregio's/arrondissementsparketten 
Er is een beperkt aantal politieregio's en arrondissementsparketten in het onderzoek betrokken. De 
bestrijding van horizontale fraude kent in de regio over het algemeen geen prioriteit. Met uitzondering 
van de beheersparketten, lijkt van de arrondissementen weinig aandacht uit te gaan naar de IFT's. 
Wederom met een waarschuwing voor wat betreft de representativiteit van het onderzoek. Met de 
komst van inter-arrondissementelijke OM-fraudeteams of fraude-units is het ook verklaarbaar dat de 
belangstelling op de parketten voor fraudebestrijding afneemt. Deze teams of units hebben expliciet 
de behandeling van bepaalde fraudezaken voor de samenwerkende arrondissementen toebedeeld 
gekregen. Daarmee heeft die taak een vrijwel exclusief karakter gekregen ten opzichte van de 

arrondissementsparketten. 

De Kennis- en Expertise-houders 
De IFT's hebben nadrukkelijk de taak om expertise te ontwikkelen maar staan daarin niet op zichzelf. 
Anderen hebben een soortgelijke taak die wellicht aanvult maar mogelijk ook overlapt. 

Het Kennispunt Financieel Rechercheren bij de DCRI, is vanaf medio 1998 in ontwikkeling en op 1 
januari 1999 officieel van start gegaan. Het doel van het Kennispunt is: het ondersteunen van 
opsporingsambtenaren en beleidsfunctionarissen met betrekking tot financieel rechercheren, door het 
aandragen van strategische kennis en het bijdragen aan de ontwikkeling van methoden en 
technieken. 
Kijkend naar de raakvlakken met de IFT-structuur, dan verhouden de 'wegwijstaken' van het 
Kennispunt zich goed met de meer inhoudelijke expertise van die IFT's. Kijken we naar de opties die 
het Kennispunt openhoudt voor de toekomst, dan lijkt het doen van onderzoeksvoorstellen enige 
gelijkenis te vertonen met de veredelingstaak van het LLHF. 

In de Nota Integriteit Financiële Sector wordt uiteengezet hoe de ervaringen met het onderzoek naar 
de beursfraude, de versterking van de samenwerking tussen FIOD en ECD, en de samenwerking met 
de belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam hebben geleid tot de oprichting van het 
Financieel Expertise Centrum (FEC) in het tweede kwartaal van 1999. Dit FEC, waarin ook de 
toezichthouders op de financiële instellingen; het Bureau van de Landelijk Officier in MOT-zaken; het 
MOT zelf; en het OM participeren, houdt zich bezig met ontwikkeling van expertise ten behoeve van 
de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken onder leiding van het OM binnen het 
taakgebied van belastingdienst en de ECD. Het FEC verricht niet zelfstandig onderzoeken maar 
verzamelt en veredelt wel informatie gericht op neerslag van crimineel geld en op bepaalde 
fraudevormen met als doel te komen tot overzicht en inzicht, en tot voorstellen voor 
opsporingsonderzoeken. De komst van het FEC heeft bij het toenmalige landelijk bureau OM tot enige 
onrust geleid over de mogelijke overlap in taken met het LLHF. 

Belangrijkste aanbeveling: 

Aanbeveling 9.1  
Ter voorkoming van het ontstaan van meerdere expertisecentra op hetzelfde fraudeterrein binnen 
bijzondere opsporingsdiensten en de IFT's, is het raadzaam de expertise-ontwikkeling op het gebied 
van financieel rechercheren beter af te stemmen op de vraag naar expertise uit de politieregio's en de 
arrondissementsparketten, en op het aanbod vanuit de bijzondere opsporingsdiensten en de 
markpartijen. 
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• • • 
• Het zaaksaanbod en prioritering • 

Nul-meting 

• 
Het verslag van de IFT's over het eerste kwartaal van de pilot-periode diende een nul-meting te 
bevatten van de capaciteit die in de regio's en de parketten al werd ingezet op de fraudebestrijding 

• met een specificatie voor de BFO's en de voormalige Recherchedienst. De nul-metingen zijn niet erg 
bruikbaar gebleken voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld. Als de met de nul-meting in kaart 

• gebrachte gedetailleerde aantallen middelzware en zware zaken representatief zijn voor de rest van 
Nederland, dan slagen de IFT's er zeker in om meer zaken op te pakken dan door de regio's het geval 

• was. 

• Fraude-meldingen door de marktpartijen 
Het feitelijk aantal aangiften, het aantal zaken en het werkelijke schadebedrag blijven voor wat betreft 

• de bancaire fraude gemiddeld tientallen procenten achter bij de prognose uit het interim-advies. Kijken 

• 
we naar de verzekeringsfraudes dan ligt het aantal meldingen over 1998 en de eerste helft 1999 rond 
de 350. Dat aantal stemt op zich redelijk overeen met de 400 zaken die ooit in verband met de 

• 
handhavingsarrangementen zijn genoemd. Maar de verzekeraars melden vooral op verzoek van het 
LLHF om op die wijze bij te dragen aan een zo volledig mogelijk criminaliteitsbeeld. Want van de 

• gemelde verzekeringsfraudes komt uiteindelijk minder dan 7% door de prioritering van het OM. De 
meldingen/aangiften terzake de andere fraudesoorten geven eenzelfde beeld te zien. 

• 
Eén van de factoren die destijds een rol heeft gespeeld bij de keuze voor de IFT-structuur is de 

• inschatting van de aard, omvang en spreiding van de horizontale fraude. Die blijkt op basis van het 
aangiften-patroon sterk achter te blijven bij de prognose. Dat zegt overigens nog niets over de 

• eventuele meldingen die niet ter kennis komen van politie en OM. 
• 

• Zaaksaanbod 

• 
Het achterblijven van het aantal meldingen uit de marktsector betekent niet dat er geen werk is voor 
de IFT's. De teams draaien volop en het is op basis van het onderzoeksmateriaal aannemelijk dat veel 

• van die zaken zonder de aanwezigheid van de IFT's niet gedraaid zouden zijn in de regio's. De teams 
halen gerekend over hun totale bestaansperiode ook behoorlijk de zaaksnorm. Afgaande op wat de 

• teams in voorraad hebben lijken er niet veel zaken in de categorieën middelzwaar/zwaar op de plank 
te blijven liggen. Het is wel de vraag wat dat betekent voor de uitbreiding van het aantal IFT's. Wellicht 

• nemen die nieuwe teams eigen zaken mee, maar niet duidelijk is of dat een ander perspectief geeft op 
het landelijke aanbod van horizontale fraudezaken. 

• 

• 
Zaaks registratie 
Het is op basis van de registraties die de teams bijhouden zeer moeilijk zo niet onmogelijk om een 

• 
betrouwbaar beeld te genereren van wat er op de teams aan zaken is afgekomen. De registratie van 
meldingen en zaken door de IFT's en het LLHF gebeurt in verschillende systemen die niet op elkaar 

411 	aansluiten. De gehanteerde definities voor de indeling van zaken naar fraudesoorten, en de 
categorieën veelvoorkomende criminaliteit, middelzwaar en zwaar lopen uiteen zodat onderlinge 

• vergelijking niet mogelijk is. Niet alle zaken komen in de registratie van het LLHF voor en de 
vervolginformatie met betrekking tot zaken (onderzoeksfase, onderzoeksresultaat) ontbreekt veelal. 

• Niet alle aangiften worden doorgemeld aan het LLHF. Het onderscheid tussen zaak of dossiers en het 
aantal aangiften waaruit dat bestaat wordt niet door alle teams gemaakt. Zaken die zijn gevoegd 

• kunnen soms moeilijk teruggevonden worden. Beslissingen over wat er met een melding is gebeurd 

• 
worden niet altijd geregistreerd. Met de datumregistratie van meldingen wordt heel verschillend 
omgegaan: een zaak die in december op datum is geregistreerd bij het LLHF wordt in januari onder 

• 
een andere datum geregistreerd bij een IET. 

• 
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De weging en toewijzing van zaken 
Als de wegingscriteria voor toewijzing van zaken aan IFT's of LRT strikt worden toegepast, resteren 
er volgens vrijwel alle respondenten weinig middelzware en zware zaken. De meeste zaken komen in 
deze categorieën terecht door het soepel hanteren van de wegingscriteria, zo wordt gesteld. De IFT's 
zijn nadrukkelijk in het leven geroepen voor de behandeling van middelzware en zware fraudezaken. 
In tegenstelling tot de verwachting blijken deze zaken zich beperkt kant en klaar aan te dienen, maar 
ontstaan ze wel als resultaat van het met elkaar combineren van veel kleinere zaken. 
De waarde van het onderscheid in (middel)zwaar lijkt beperkt. Discussie over een betere definitie van 
deze categorieën wordt ook ingegeven door het feit dat er weinig aangiften door de weging 
heenkomen. Ergens zal er een grens komen aan het soepel hanteren van de wegingscriteria en komt 
het bestaansrecht van de IFT's ter discussie te staan. Maar op zijn minst twee argumenten die ten 
grondslag liggen aan de komst van de IFT-structuur zullen waarschijnlijk van kracht blijven: het feit de 
regio's geen prioriteit geven aan de horizontale-fraudebestrijding, en de behoefte bij de markt aan één 
aanspreekpunt. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbeveling 10.2:  
De implementatiestuurgroep wordt voorgesteld om de constateringen rond het achterblijven van 
meldingen door de marktpartijen ten opzichte van de prognose, te beoordelen in het perspectief van 
de oorspronkelijke besluitvorming over de IFT's. Het afwegen van de aard, omvang en spreiding van 
de horizontale fraude in relatie tot andere argumenten om voor de IET-structuur te kiezen, zou 
daarvan deel uit kunnen maken. Stel eventueel de structuurkeuze bij als een te groot verschil zou 
worden vastgesteld met de oorspronkelijke uitgangspunten, en de voortschrijdend opgedane 
inzichten. 

Aanbeveling 10.3 
Beoordeel de uitbreiding van het aantal IFT's van vier naar zeven in het licht van het feitelijke aanbod 
aan middelzware en zware horizontale fraudezaken. Betrek hierbij een eventuele verbreding van de 
taakstelling van de IFT's naar verticale-fraudebestrijding. 

Aanbeveling 10.4 
Verbeter de zaaksregistraties van de teams en kies voor een uniform registratiemodel. 

Aanbeveling 10.5  
Vraag de marktpartijen hun registraties inhoudelijk af te stemmen op die van de IFT's en het LLHF en 
om ook kleine zaken te melden zodat het LLHF kan trachten deze te combineren tot grotere zaken. 

Aanbeveling 10.6  
Beoordeel de consequenties van toepassing van de huidige wegingscriteria en de versoepeling 
daarvan om zodoende meer zaken door te leiden naar de IFT's, in het licht van de oorspronkelijke 
opdracht aan de teams om alleen (middel-)zware zaken te behandelen. 

Aanbeveling 10.7  
Afhankelijk van de uitkomst van de aanbevelingen hiervoor: versterk de positie van het VPO waar het 
gaat om sturing en het maken van keuzes. Maak daarover sluitende afspraken met de leden van het 
OM die leiding geven aan de IFT's en de OM-pendant daarvan. Koppel het VPO als 'weegploeg' aan 
de CCfraude. 
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• 

• 

• 

• 
Slotbeschouwing van de probleemstelling 

• Probleemstelling 1: Effecten van dé IFT-structuur voor de bestrijding van fraude 
Er wordt door politie en OM substantieel meer aan horizontale-fraudebestrijding gedaan dan voor de 

• komst van de IFT's. Kijkend naar het per 1 juli 1999 door de teams gegenereerde aantal zaken, dan 
kan worden vastgesteld dat er meer aan de bestrijding van horizontale fraude is gedaan dan voor het 

• moment waarop de IFT's van start gingen. Maar in de IFT-structuur zit ook iets paradoxaals. Waar 

• 
een achterliggende doelstelling is om de aandacht voor financieel rechercheren breed weg te zetten in 
de regio's, lijkt verbijzondering van die aandacht in de vorm van IFT's daarmee in tegenstelling. 

• De bestrijding van de horizontale fraude heeft met de komst van de IFT's een grote impuls gekregen. 

• 
Het vertrouwen tussen marktpartijen en opsporings- en vervolgingsinstanties is enorm toegenomen 
maar gelijktijdig ook zeer kwetsbaar. Het geringe aantal zaken dat uit bepaalde fraude-categorieën 

• door de prioritering van OM en politie heen komt, vormt een bedreiging voor de aangiftebereidheid. De 
handhavingsachterstand binnen met name de veelvoorkomende fraudezaken is vrijwel even groot 

• gebleven. 

010 	Met de komst van de IFT's hebben de marktpartijen een duidelijk aanspreekpunt gekregen binnen 

• 
politie en OM, is de capaciteit voor bestrijding van de horizontale fraude fors toegenomen, en is ook 
op beleidsniveau onderlinge afstemming op gang gebracht. 

• Probleemstelling 2: De potentie van het interregionaal clusteren van expertise 

•
De positionering van de IFT's tussen het niveau van de regio's/arrondissementen en het nationale 

- 	niveau is het voor de betrokken partijen meest haalbare compromis. Vooral binnen het OM zijn vele 

• *voorstanders te vinden van permanente interregionale samenwerking of nog verdergaande landelijke 
samenwerking. - 

• 
Als argumenten voor het interregionaal clusteren van capaciteit voor de bestrijding van horizontale 

110 	fraude de complexiteit van zaken en het zaaksaanbod, achteraf bezien minder valide. Het risico 
bestaat dat het bestaansrecht van de IFT's uiteindelijk alleen nog berust op het feit dat de regio's 

• geen prioriteit geven aan de bestrijding van horizontale fraude en op het feit dat de marktpartijen één 

• 
aanspreekpunt wensen te hebben. 

• 
De gezags- en beheersstructuur is duidelijk niet op deze interregionale samenwerkingsvormen 
toegesneden. Praktisch levert dat niet veel problemen op omdat voor het thema horizontale fraude 

• 
weinig belangstelling bestaat. Maar dat ligt voor ieder thema waarschijnlijk anders. 

• 
Door de politie is een alternatieve vorm van bovenregionale samenwerking ontwikkeld. Tijdelijke 
Bovenregionale Recherche Teams kunnen ad hoc worden geformeerd rond een acuut vraagstuk om 

• 
na aanpak daarvan weer te worden ontbonden. In de definitie van onderwerpen waar deze BRT's op 
kunnen worden ingezet is fraude niet opgenomen zodat vooralsnog de invloed van deze ontwikkeling 

• op de bestrijding van horizontale fraude beperkt zal zijn. 

• Een spanningsveld signaleren we nog ten aanzien van het aantal IFT's. In aanmerking genomen het 
aantal en vooral type zaken, is de vraag bij hoeveel IFT's de spoeling mogelijk te dun wordt. Straks 

• zeven IFT's terwijl met versoepeling van de wegingscriteria met de huidige vier IFT's nog maar 

• 
beperkt tot middelzware en zware zaken wordt gekomen. 

• 
De interregionale expertise-ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Het zaaksaanbod in 
sommige fraude-categorieën is ook dermate gering dat het de vraag is of het inrichten van een 

• 
expertise-centrum terzake wel loont. 

• 

• 
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Ondertussen is het terrein van financieel rechercheren nog volop in beweging en leidt ook regionaal 
tot nieuwe initiatieven. De huidige IFT-structuur zal daar mogelijk invloed van ondervinden omdat ze 
een optie is om de fraude-bestrijding te organiseren naast andere opties die evenzeer mogelijk zijn. 
Ook de discussie over de positionering van de BOD'en zou van invloed kunnen zijn op de verdere 
ontwikkeling van de IET-structuur. 
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Hoofdstuk 1 Vraagstelling en verantwoording 

• Een inleidend hoofdstuk waarin de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling, de 

• 
onderzoeksopzet, en het onderzoeksveld, worden beschreven. Gelijktijdig op hoofdlijnen een 
procesverslag van het feitelijk verloop van het onderzoek. Afsluitend een toelichting op de 

• 
opbouw van het rapport. 

4111 
1.1 	Aanleiding en doelstelling 

• 
Bij brief van 15 december 1997 aan de (vice-)voorzitter van de stuurgroep financieel rechercheren, 

• verklaren de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich 
onder voorwaarden bereid tot tijdelijke financiering van vier interregionale samenwerkingsverbanden 

• (IFT's) van politie en OM en een landelijk loket horizontale fraude (LLHF). Deze structuur had het 
karakter van een experiment ter voorkoming en bestrijding van horizontale fraude, met een looptijd 

• van 1 januari 1998 tot 1 maart 1999. Tot extra aandacht voor de horizontale-fraudebestrijding was 
door de stuurgroep geadviseerd omdat dit criminaliteitsterrein in de dagelijkse politie en OM-praktijk 

• vrijwel geen prioriteit kreeg. Er werd een forse handhavingsachterstand op dit terrein geconstateerd 

• 
met als gevolg 'ondermijning van de samenleving, steeds groter aanzuigende werking op criminelen 
en aantasting van de preventie' (Stuurgroep, 1997, 2). 

• Aan financiering van het experiment werd door de ministers onder andere de voorwaarde verbonden 

010 	van een evaluatie voor 1 maart 1999 zoals door de stuurgroep in haar eindrapport was geadviseerd 
(Kolthoff en Speijers, 1997, 27). Voortzetting van het experiment zou mede afhankelijk worden gesteld 

• 
van de evaluatie-uitkomsten ware het niet dat het in 1998 aangetreden kabinet in verdere financiering 
van de IFT-structuur had voorzien voor haar zittingsperiode 1998-2002. De koppeling tussen 

5  evaluatie-uitkomsten en financiering kwam daarmee in feite te vervallen. De wens tot evaluatie 
conform haar eigen aanbeveling bleef bij de inmiddels tot implementatie-stuurgroep omgevormde 

110 stuurgroep financieel rechercheren bestaan. De datum waarvoor die moest plaatsvinden werd 
aangepast tot 1 oktober 1999. 

• 
Het WODC was in een vroeg stadium benaderd om de evaluatie uit te voeren. Doelstelling zou 

010 	moeten zijn om de opdrachtgevers van gegevens te voorzien omtrent de meerwaarde van de gekozen 
experimentele organisatievorm in het kader van de intensivering van de fraudebestrijding (de potentie 

• van het interregionaal clusteren van kennis en expertise). 
Besloten werd om onder eindverantwoordelijkheid van het WODC het onderzoek uit te besteden aan 

• een extern bureau, met uitzondering van de evaluatie van de wijze waarop binnen de IFT's 

• 
fraudezaken worden aangepakt. Deze zogenaamde 'doorvoer van zaken' zou onder begeleiding van 
het WODC door ieder IFT met behulp van het zelfevaluatie-instrument L.E.G.O. in beeld worden 

• 
gebracht. De uitkomsten van beide evaluatie-onderdelen zijn waar mogelijk betrokken in dit 
eindrapport. Het onderzoek is begeleid door een commissie waarvan de samenstelling is opgenomen 

• 
in bijlage 3. 

• 

• 
1.2 Probleemstelling 
Op het moment van de evaluatie is de IFT-structuur nog maar kort operationeel. Er wordt door de 

• teams nog volop gewerkt aan invulling van de taken in de volle breedte. De term evaluatie dient dan 

• 
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ook met enige terughoudendheid te worden gehanteerd. Voor absolute uitspraken over de mate 
waarin en de wijze waarop de inrichting van een landelijk loket en van interregionale fraudeclusters de 
fraudebestrijding ten goede komt, is het nog vroeg. In overleg met de begeleidingscommissie is het 
onderzoek dan ook meer ingevuld als het opnemen van een tussenstand waaruit een bepaalde 
richting waarin de structuur zich ontwikkelt kan worden afgeleid. Deze beleidsontwikkelende 
doelstelling heeft voorrang gekregen boven beleidsevaluatie. Conclusies en aanbevelingen moeten 
vooral worden gezien als handreikingen voor het verdere ontwikkelingsproces. 
Het beleidsevaluatieve deel van het onderzoek is ingevuld als een nul-meting waartegen de resultaten 
van de voor 2001/2002 geplande eindevaluatie kunnen worden afgezet. 

Deze achtergrond is van belang voor interpretatie van de door de opdrachtgever geformuleerde 
tweeledige probleemstelling: 
1. Welke effecten en neveneffecten heeft de in het kader van het project financieel rechercheren 

gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude? 
2. Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van expertise? 

Het eerste deel van de probleemstelling lijkt vooral inventariserend. De opdrachtgever vraagt niet om 
normatieve uitspraken over de effectiviteit van de gekozen organisatiestructuur maar naar een 
feitelijke opsomming van de effecten van die structuur voor de bestrijding van fraude. Dat houdt in dat 
de relatie moet worden onderzocht tussen waargenomen effecten en de keuze voor vier IFT's en een 
landelijk loket. Uit effectstudies in het algemeen weten we dat die relatie vaak zeer complex kan zijn. 
Er zijn zoveel (f)actoren die inwerken op het bestudeerde fenomeen (in casu fraudebestrijding) dat (a.) 
ze niet allesomvattend in beeld te brengen zijn en (b.) moeilijk kan worden onderbouwd of effecten 
toegeschreven kunnen worden aan de introductie van de IET-structuur. Dit eindrapport vormt daarop 
geen uitzondering. Onze uitspraken over effecten voor de bestrijding van fraude en hun relatie met de 
experimentele IFT-structuur zijn vooral afgeleid uit wat mensen daarover zeggen en veronderstellen. 
Een beschrijving gebaseerd dus op perceptie en niet op harde feiten. Dat levert geen objectieve 
uitspraken op die onaantastbaar en boven alle meningsverschillen verheven zijn. Op zijn hoogst leidt 
dat tot een bepaalde mate van intersubjectiviteit: uitspraken die voor meerderen geldig. Maar niet 
minder belangrijk: zichtbaar wordt in hoeverre de IFT-structuur op waardering kan rekenen uit het 
veld. Waar de keuze voor de IFT-structuur voor een belangrijk deel is terug te voeren op klachten uit 
het veld (zie hoofdstuk 2), is het vaststellen van de mate van waardering voor de gekozen oplossing 
van belang. 

Als de probleemstelling informeert naar effecten en neveneffecten wordt ze normatiever. Het 
veronderstelt het aanbrengen van een onderscheid in hoofd- en bijzaken. De norm die daaraan ten 
grondslag ligt of zou moeten liggen is in de startnotitie van het WODC niet geëxpliciteerd. Ook in dit 
geval hebben de onderzoekers het vooral gezocht in een kwalitatieve weergave van wat door de 
verschillende actoren in het veld als meer en minder belangrijk wordt gezien. 

Het tweede deel van de probleemstelling vraagt om een inschatting van de potentie van de gekozen 
vorm van interregionaal clusteren. Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat de inrichting van de 
IET-structuur als een centralisatie-decentralisatie vraagstuk kan worden beschouwd. Met als centrale 
begrippen: beleidsvrijheid, schaal, maatwerk, sturing, integrale beleidsvoering en deskundigheid. 
Hoewel het onderzoek niet was opgezet vanuit een bepaald theoretisch analytisch kader (het 
onderzoek is vooral beschrijvend van opzet en minder verklarend), was het uiteindelijke 
onderzoeksmateriaal zo breed en rijk dat alsnog met behulp van een bestuurskundige en een 
organisatiekundige benadering en onderliggende onderzoeken (Fleurke, 1997; Kastelein, 1990), op 
een beperkt aantal punten voorzichtige uitspraken konden worden gedaan met een meer verklarend 
karakter. Met als kanttekening dat wat door deze auteurs binnen andere onderzochte beleidsterreinen 
is aangetroffen, niet hoeft op te gaan voor de organisatie van de fraudebestrijding. Voorzichtigheid 
met generalisatie is derhalve geboden. 
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• 
• 
• 1.3 Begrippen 
• In de probleemstelling en de uitwerking daarvan in onderzoeksvragen komen verschillende centrale 

• 
begrippen voor. Omdat taal voor verschillende uitleg vatbaar is, geven we van een aantal begrippen 
de omschrijving zoals die in het onderzoek als vertrekpunt is genomen. 

• 
effect 

• Met behulp van Hoogerwerf is een effect door ons gedefinieerd als de (al of niet beoogde) uitkomst 
van beleid. Beleid is gedefinieerd als: 'het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met 

• bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde' (Hoogerwerf, 1978, 22-24). Actoren kunnen 
verschillende opvattingen hebben over zowel beoogde als niet beoogde effecten en de relatie tussen 

• gekozen structuur en effecten. Dit rapport besteedt aandacht aan die verschillen. 

110 	organisatiestructuur 

• 
Wij hebben het begrip organisatie opgevat als: 'een bewuste ordening van mensen en middelen die is 
gericht op het bereiken van gestelde doelen in relatie tot krachten en belanghebbenden in haar 

• 
omgeving' (Jagers en Jansen, 1991, 18). De elementen uit deze definitie komen terug in de 
onderzoeksvragen. 

• 
Onder organisatiestructuur hebben wij in het kader van dit onderzoek verstaan: 'de min of meer 
geïnstitutionaliseerde verhoudingen (zowel de formele als de informele) tussen bekleders van 

• 
organisatorische posities' (Lammers 1989, 435). In de dagelijks omgang is het gebruikelijk de 
organisatiestructuur te beschouwen als het geheel van organisatorische functies en de betrekkingen 

5 	
daartussen, zonder uit te gaan van degene die de functie bekleedt. Een organigram bestaande uit 
functies en verbindingslijnen is daarvan het meest illustratieve voorbeeld. Lammers introduceert als 

5 	element van zijn definitie nadrukkelijk de bekleders van organisatorische posities. En dat blijkt vooral 
van belang voor een beschouwing van de qua personele omvang relatief beperkte IFT-structuur 

110 	waarin een klein aantal personen intensief met elkaar werkt. 

5 	Uit de omschrijving van Lammers komt minder naar voren dat een organisatiestructuur een dynamisch 
geheel is. Verhoudingen zijn ondanks hun institutionalisering immers niet statisch maar in beweging. 

5 

	

	Tot slot van deze beschrijving daarom nog een toevoeging die is ontleend aan Mintzberg die de 
dynamiek van de organisatiestructuur treft in zijn definitie van die structuur: 'de manier waarop het 

011 

	

	werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden 
gecoördineerd' (Mintzberg, 1994, 2). 

• 

• 
De meerwaarde van de organisatiestructuur en haar (potentiële) effecten kunnen niet worden los 
gezien van de omgeving. Dit zogenaamde contingentie-principe beschrijft Lammers (1989, 152) in 

• 
navolging van de oorspronkelijke grondleggers Lawrence en Lorsch als volgt: 'verschillende 
omstandigheden houden voor organisatie-eenheden een verschillende taakstelling in en dus moeten 

• 
die eenheden niet alleen qua formele opbouw, maar ook qua instelling en werkwijze van het personeel 
verschillen'. Waar het onderzoek zich o.a. richt op het in beeld brengen van eventuele verschillen 

• 
tussen de teams en de mogelijke effecten daarvan is deze benadering van belang. 

• verticale- en horizontale fraude 
Het is binnen het terrein van financieel rechercheren gangbaar om verschil te maken tussen verticale 

5 

	

	fraude en horizontale fraude. Gesproken wordt van verticale fraude, als de overheid de benadeelde 
partij vormt. Voorbeelden van dit type fraude zijn sociale-zekerheidsfraude, subsidiefraude en 

110 

	

	belastingfraude. Horizontale fraude hebben wij gedefinieerd als de fraude in het particuliere geld- en 
goederenverkeer. Met een particuliere partij als benadeelde. Het begrip horizontale fraude wordt 

• verder uitgewerkt in paragraaf 2.2. 

• werknamen 

• 
Binnen het IET-concept worden verschillende benamingen/afkortingen gehanteerd voor bijvoorbeeld 
dezelfde organisatorische eenheden. Zo worden de interregionale fraudeteams ook wel aangeduid 

110 
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met (fraude)cluster, IRfT, of IET; en het landelijk loket met LaLO, LMF, LBF of LLHF. In dit rapport is 
voor eenduidige naamgeving gekozen: Interregionaal Fraude Team (IFT) en Landelijk Loket. 
Horizontale Fraude (LLHF). Eventuele varianten zoals die daarnaast mogelijk in het veld worden 
gehanteerd zijn niet opgenomen. Gemakshalve zijn de officiële benamingen van de IFT's niet voluit 
gebruikt en is het achtervoegsel 'Nederland' weggelaten (IET-Noord Nederland bijvoorbeeld is 
afgekort tot IFT-Noord). Voor de totale opzet van de horizontale fraude-bestrijding bestaande uit IFT's, 
LLHF en LRT hanteren wij in het verslag de naam IET-structuur. 

Na de inhoudsopgave van dit rapport treft u een lijst aan met afkortingen en hun betekenis. 

1.4 Onderzoeksvragen 
De probleemstelling is door de opdrachtgever vertaald naar drie categorieën onderzoeksvragen: 
• de organisatorische vormgeving en inrichting van de teams (de teamstructuur); 

• de externe relaties die vanuit de teams worden onderhouden (de relevante omgeving); 

• het innemen, verwerken en afleveren van producten (de resultaten). 

In de startnotitie werden de eerste twee invalshoeken aangeduid met respectievelijk 'binnencirkel' en 
'buitencirkel'. Vanwege de associaties die dit zou kunnen oproepen met gevoelens van 'erbij horen' 
(binnencirkel) of 'er niet bij horen' (buitencirkel), werden op verzoek van de begeleidingscommissie 
deze aanduidingen niet in het onderzoek gebruikt. 
Elk van de onderzoeksvragen is waar mogelijk benaderd vanuit drie perspectieven: 
• een historisch perspectief: wat was het oorspronkelijk uitgangspunt; 
• een actueel perspectief: wat is de huidige situatie (peildatum 1 juli 1999) en hoe zijn eventuele 

verschillen ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt te verklaren; 
• een toekomstperspectief: welke ontwikkeling valt mogelijk te verwachten. 

De teamstructuur 
1. Op welke wijze zijn het landelijk loket en de regionale clusters organisatorisch vormgegeven? 
2. Is de taakstelling van de fraudeclusters helder en eenduidig vastgelegd en conformeren de teams 

zich hieraan? 
3. Is de samenstelling van de fraudeclusters, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, 

voldoende op maat gesneden om uitvoering te geven aan de hen opgedragen taken? 
4. Hoe is de taakverdeling binnen de fraudeclusters geregeld, zowel op uitvoerend als op 

leidinggevend niveau? 
5. Hoe is de informatiehuishouding binnen en tussen de fraudeclusters geregeld en hoe vindt de 

uitwisseling van de gegevens plaats met derden? 

De relevante omgeving 
6. Beschikken de fraudeclusters over voldoende middelen in termen van geld, personeel, uitrusting, 

huisvesting, apparatuur etc.? 
7. Hoe wordt door de fraudeclusters samengewerkt met andere opsporingseenheden en met de 

private sector? 
8. Hoe groot is de aangiftebereidheid en (daarmee samenhangend) de waardering van de private 

sector voor de wijze waarop fraudemeldingen worden afgehandeld? 
9. In hoeverre committeren de verschillende partijen zich aan de in handhavingsarrangementen 

gemaakte afspraken? 
10. Is de beheers- en gezagsstructuur van de fraudeclusters op maat gesneden met het oog op de 

door deze teams te verrichten taken? 

De resultaten 
Invoer 
11. Komt de rol van het landelijk loket als centraal meldingspunt en toebedeler van zaken voldoende 
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uit de verf? 	 '- 

12. Hoe ziet het zaaksaanbod van de verschillende fraudeclusters er uit? 
13. Biedt het bestaande criminaliteitsbeeld voldoende houvast om verantwoorde onderzoekskeuzen 	.4. 

te maken? 
14. In hoeverre reflecteren de door de verschillende fraudeclusters ter hand genomen onderzoeken 

de gemaakte onderverdeling in aandachtsvelden? 
15. In hoeverre worden de onderzoekskeuzen (mede) bepaald door regionale belangen? 

Doorvoer 
16. Hoe worden zaken door de fraudeclusters aangepakt? 

• Uitvoer 
17. Welke concrete resultaten zijn door de fraudeclusters geboekt in termen van: 

• aérd en aantal gestarte en afgeronde voorbereidende onderzoeken; 
• aard en aantal gestarte en afgeronde opsporingsonderzoeken; 
• resultaten in strafrechtelijke zin; 
• aard en aantal van de in bestuurlijke, dan wel private sfeer bewerkstelligde 

preventiemaatregelen; 
• ontwikkeling 	van 	samenwerkingsverbanden 	en/of 	informatie-uitwisseling 	met 

opsporingsdiensten en/of de private sector in binnen- en buitenland. 
18. Welke afgeleide resultaten zijn op het conto van de fraudeclusters te schrijven in termen van: 

vergroting van het inzicht in het criminaliteitsbeeld (ontwikkelen van specifieke expertise op de 
hen toegewezen taakvelden). 

1.5 Overzicht onderzoeksveld 
De probleemstelling gaat in het algemeen uit van (neven)effecten voor fraudebestrijding zonder 
nader aan te geven om de bestrijding van welke fraude het gaat. Nu zijn er tal van instellingen op 
het algemene terrein van fraudebestrijding actief binnen een complex geheel van structuren, 
taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelaties. Het zou te ver voeren hen allemaal in het 
onderzoek te betrekken. Aangezien de experimentele IFT-structuur is opgezet ter intensivering 
van de horizontale-fraudebestrijding, is die invalshoek gekozen voor de inkadering van het 
onderzoeksveld. Desondanks resteert een vrij complex geheel van actoren waarbinnen 
onderscheid is gemaakt in onderzoeksobjecten en hun relevante omgeving. Figuur 1 geeft het 
onderzoeksveld schematisch weer. 

Het onderzoek naar de teamstructuur en de relevante omgeving richtte zich op het LLHF en de 
vier als pilot gestarte IFT's (Noord, Noord-West, Oost en Zuid). Het onderzoek naar de resultaten 
heeft, voor zover het een kwantitatief overzicht van de in- en uitstroom van fraudezaken betreft, 
ook betrekking op de drie nog in oprichting zijnde fraude-eenheden rond de grote steden (West, 
Zuid-West, en Amsterdam-Amstelland), en op het LRT. In figuur 1 zijn de onderzoeksobjecten 
donker afgedrukt. 
De partners in de horizontale-fraudebestrijding vormen de relevante omgeving. Zij zijn 
verschillend georganiseerd in: 

• reguliere opsporingsinstanties en vervolgingsinstantie (politie en OM); 
• bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ECD en BUMA/STEMRA); 
• het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) ressorterend onder de minister van Justitie; 
• het bureau ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) als facilitaire dienst 

ressorterend onder het Parket Generaal van het OM; 
• zelfstandige organisaties die zich richten op een functioneel aandachtsgebied met fraude-

gevoeligheid (SNB); 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 32 - 

D 



• marktpartijen met een fraude-loket per branche (Verbond van Verzekeraars; Nederlandse 
Vereniging van Banken/lnterpay); 

• afzonderlijke marktpartijen (Telecom-aanbieders; Creditcard maatschappijen). 

Onderzocht zijn de relaties die vanuit deze instellingen worden onderhouden met het LLHF en de 
pilot-IFT's. De kleinere politieregio's/het KLPD, hun korpsbeheerders en de arrondissements-
parketten vormen de convenantpartners binnen de IET-structuur en zijn vanuit hun beheers- en/of 
gezagsrol, dan wel als convenantpartner in het onderzoek betrokken. 

Verbond van 
Verzekeraars 

Ned. Ver.v. Banken 

Stuurgroep 

Coll.PG.'s 

Project- 
leiding 

ECD 

B 
_ 

Telecom aanbieders 

Stichting NamaakBestr. 

N 

Figuur 1: Schematisch overzicht onderzoeksveld 

050 
KLPD 

Als logische consequentie van het verbreden van de probleemstelling naar beleidsontwikkeling, 
zijn ook vertegenwoordigers van de stuurgroep financieel rechercheren en het projectbureau 
financieel rechercheren in het onderzoek betrokken. Lopende het onderzoek zijn in verband met 
de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen met betrekking tot financieel rechercheren aan het 
onderzoeksveld toegevoegd vertegenwoordigers van het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en 
Recherchekunde (ICR) en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Verder zijn als extra 
actoren opgenomen: 
• Consultdata, als ontwerper van het Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS); 
• het bureau voor Systematische Aanpak van de Integrale Logistiek (SAIL), in verband met het 

beschrijven van de bedrijfsprocessen binnen de IFT's; 
• een Rechter-commissaris, in verband met het onderwerp faillissementsfraude; 
• de politieregio Utrecht, in verband met de rol binnen het IFT-Noord-West. 
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• 
• 

• 1.6 Data-verzameling en analyse 
• Interviews 

• 
De gegevens in dit onderzoek zijn voor een belangrijk deel verkregen via semi-gestructureerde 
interviews met vertegenwoordigers van de binnen het onderzoeksveld gedefinieerde instanties. De 

• interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van een topiclijst die voorafgaande aan de 
gesprekken en voorzien van een toelichting (zie bijlage 4) en een samenvatting van de 

• onderzoeksopzet, naar de respondenten zijn toegezonden. Aan de respondenten werd als voorwerk 
gevraagd om relevante documenten zoveel mogelijk te verzamelen en mee te geven aan de 

• onderzoeker. De topiclijst bevatte een aantal voorbeelden van mogelijk relevante documenten. 

• 
Respondenten voor wie slechts enkele topics relevant waren (met name vertegenwoordigers op 
strategisch en bestuurlijk niveau), werd een afzonderlijke brief gezonden waarin de vragen rond deze 

4111 	
topics waren opgenomen. 
Het grote aantal onderzoeksvragen noodzaakte tot een efficiënte opzet van de interviews. Elk 

• interview werd op basis van het aan de respondent gevraagde voorwerk gestart met het doornemen 
van de relevante documenten. Vragen waarvan werd ingeschat dat de antwoorden konden worden 

• afgeleid uit documenten werden 'geparkeerd'. Om tempo in de gesprekken te kunnen houden werden 
ze op cassette opgenomen en achteraf schriftelijk uitgewerkt. Daarbij werd de garantie van 

010 	vertrouwelijkheid gegeven onder vermelding dat uit de gesprekken niet zou worden geciteerd.. 

• 
Ter verificatie werden de gespreksverslagen toegezonden aan de individuele respondenten. Men 
werd verzocht een akkoordverklaring te ondertekenen wanneer de inhoud conform het gesprek was 

• 
weergegeven. Op deze wijze is een betrouwbare basis gelegd voor de latere analyse. 

• 
In de maanden juni tot en met augustus 1999 zijn 82 respondenten geïnterviewd', waarvan de 
meeste op individueel niveau. Totaal ging het om 83 gesprekken. Met vertegenwoordigers van de 

• IFT's en het projectbureau zijn meerdere gesprekken gevoerd 
De gespreksverslagen zijn voor wat betreft de gemeenschappelijke items geanalyseerd met het 

• geautomatiseerde hulpmiddel winMax98 2 . Met winMAX98 kunnen grote hoeveelheden tekst worden 
gestructureerd door het toekennen van codes aan tekstsegmenten van gelijke strekking. 

• 

• 
Documentstudie 
De interviews zijn zo weinig mogelijk belast met vragen naar gegevens waarvan werd vermoed dat ze 

• 
konden worden afgeleid uit documenten. De hoeveelheid documenten was bij het opstellen van het 
onderzoeksvoorstel laag ingeschat gezien de relatief korte looptijd van het IFT-experiment. 

• 
Een verkeerde aanname, zo bleek toen tijdens het onderzoek een grote hoeveelheid documenten 
beschikbaar kwam. De documenten bevatten verschillende tegenstrijdigheden, hetgeen de analyse 

• bemoeilijkte. Met name ter completering van de organisatiebeschrijving van de IFT's, de formatie-
overzichten en het deskundigheidsniveau van het personeel, moest niet geplande aanvullende 

• informatievergaring plaatsvinden. 

• Kwantitatieve gegevensverzameling 

• 
Op basis van het met de ministers gesloten verticaal convenant (artikel 8) zijn de teams gehouden om 
hen per kwartaal verslag te doen van de aard en omvang van de onderzoeken die door het 

110 	desbetreffende IFT in behandeling zijn genomen. Een specificatie per verrichte werkzaamheid van de 
inzet van personeel en materieel (in kwaliteit en kwantiteit), alsmede de resultaten daarvan dienden in 

• het verslag te worden opgenomen. 
In de veronderstelling dat deze verantwoordingsplicht nauwgezet werd nageleefd en dus 

• geaggregeerde gegevens voor handen zouden zijn, werd in het onderzoeksvoorstel afgezien van 

• 1 
Zie bijlage 4 voor een overzicht van respondenten en gesprekken. 

• 2 
winMAX is een geregisteerd handelsmerk van BSS Dr. Kuckartz, Berlin/Germany 

• 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 34 - 

• 



inhoudsanalyse van ontvangen meldingen en aangiften. Achteraf een minder gelukkige keuze gezien 
de onvolledigheid, onjuistheid en interpretatieverschillen in de gerapporteerde gegevens (als ze al 
waren gerapporteerd). Hetzelfde vraagstuk deed zich overigens voor ten aanzien van de 
managementinformatie die vanuit de marktpartijen werd aangereikt. 
Alsnog werd daarop in overleg met de Begeleidingscommissie besloten het LLHF, de IFT's, LRT en 
de marktpartijen te vragen om aanlevering van de door hen bijgehouden databestanden van 
binnengekomen meldingen en de voortgang in de behandeling daarvan. Na een arbeidsintensief 
matchingsproces en conversietraject van verschillende registraties, werd een zo betrouwbaar en 
compleet mogelijk totaalbestand opgebouwd van meldingen en aangiften over heel het land. Ter 
verificatie en handmatige aanvulling is dat overzicht aan ieder team voorgelegd. De uiteindelijke 
resultaten zijn opgenomen in het rapport. Gezien het proces van totstandkoming, het ontbreken van 
eenduidig gegevensbeheer, het hanteren van verschillende coderingen en systemen, en het 
vermoeden van een lage registratie-discipline, moet bij de interpretatie van deze gegevens de nodige 

voorzichtigheid worden betracht. 

Binnen de IFT's/het LLHF was vrijwel geen informatie beschikbaar over het deskundigheidsniveau van 
het personeel. Bij wijze van nul-meting werd daarom verzocht om een handmatige vergaring van deze 
gegevens op het niveau van de individuele medewerker zodat in ieder geval bij de eindevaluatie in 
vergelijking tot deze startsituatie uitspraken zouden kunnen worden gedaan. Slechts één IFT heeft 
aan dit verzoek kunnen voldoen. 

In het rapport zijn ook gegevens opgenomen van andere instanties dan de IFT's. Deze gegevens 
konden niet worden geverifieerd. Het betreft gegevens van de al eerder genoemde marktpartijen, van 
het BOOM en van het ICR. 

1.7 Onderzoeksbeperkingen in relatie tot onderzoeks-
resultaten 

De IET-structuur is nog maar kort operationeel. Een grondig onderzoek betreffende een relatief korte 
periode, brengt als risico met zich mee dat te fijnmazig wordt gekeken. Daarbij kunnen details 
opvallen (mogelijk ook bij gebrek aan in het oog springende zaken) die anders wellicht onopgemerkt 
zouden zijn gebleven. Hoewel getracht is het onderzoek tot hoofdlijnen te beperken, is een 
waarschuwing op zijn plaats bij het hechten van te grote waarde aan relatief kleine opmerkelijkheden. 

Als gevolg van de externe tijdsdruk heeft de onderzoeksfasering nauwelijks stand kunnen houden. De 
activiteiten zijn parallel verlopen. In een periode van nog geen drie maanden, waarin bovendien de 
volledige zomervakantie viel, hebben 83 interviews plaatsgevonden. Dat dit planningstechnisch is 
gelukt, is waarschijnlijk aan diezelfde zomervakantie te danken. Het reguliere vergadercircuit lag zo 
goed als stil, waardoor mensen buiten de eigen vakantie om tijd hadden om de onderzoekers te woord 
te staan. Van een planning binnen de onderzoeksfasen kon echter geen sprake meer zijn. 
Onvermijdelijk gevolg was dat documentanalyse niet altijd kon worden afgerond voordat interviews 
plaatsvonden. Ter verificatie van nadien gebleken informatie moest als gevolg daarvan regelmatig met 
respondenten worden nagebeld. 

Door de weinig betrouwbare en onvolledige registraties van meldingen en aangiften kon geen 
compleet beeld worden verkregen van de productie van de teams en het LLHF. Met name de 
beantwoording van de onderzoeksvragen 12 t/m 18 is daardoor incompleet. 

De registraties van gegevens met betrekking tot de aanwending van financiële middelen en de inzet 
van personele capaciteit vertoonde grote verschillen tussen de teams. Variërend van 'niet bijhouden' 
tot een hoge mate van detaillering. Onderlinge vergelijking bleek hierdoor niet mogelijk. 
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• • 
• De codering en ordening van de productiegegevens verschilde zo sterk met het in het 

• 
onderzoeksvoorstel opgenomen model van de PolitieOutputMonitor, dat overbrugging naar dit model 
niet mogelijk werd geacht. 

• Van diverse verzamelde beleidsdocumenten bestonden meerdere versies waarvan de status niet kon 

• 
worden achterhaald. Het was derhalve moeilijk om de juiste betekenis te hechten aan de inhoud. 

• 
Het onderzoek heeft betrekking op de horizontale-fraudebestrijding door de IFT's en het LLHF. Wat er 
daarnaast nog aan fraudebestrijding wordt gedaan door de politieregio's en BOD'en, is buiten het 

• onderzoek gebleven. Over de effecten van de IFT-structuur op het algemene verschijnsel 'fraude' kan 
weinig worden gezegd omdat (a.) de omvang van dat verschijnsel onbekend is en ook niet in het 

• onderzoek is betrokken, en (b.) door veel verschillende instellingen wordt gewerkt aan 

• 
preventie/repressie zodat als er al effecten zouden zijn, ze moeilijk toegeschreven kunnen worden aan 
de inrichting van de IFT's. 

Er zijn voor zover wij hebben kunnen vaststellen geen bestuurs- en organisatiekundige theorieën 

• 
voorhanden die gestoeld zijn op empirisch onderzoek naar de effectiviteit van organisatievormen 
binnen het terrein van opsporing en vervolging. Beschrijving van de onderzoeksresultaten ligt dan ook 

• meer voor de hand dan het verklaren. Op punten is een poging gewaagd tot generalisatie met behulp 
. van de uitkomsten van onderzoeken op andere beleidsterreinen (decentralisatie rijksdiensten; PTT- 

• post). Met als minimale onderbouwing dat de door ons aangetroffen verschijnselen lijken te passen 
binnen die uitkomsten. Ook hier is voor wat betreft de interpretatie voorzichtigheid geboden. 

• 
De IFT's hebben met behulp van het instrument 'Leren door middel van het Evalueren van 

• Grootschalige Opsporingsonderzoeken' (LE.G.0.) het verloop van een concreet recherche-onderzoek 

• 
geanalyseerd. Omdat de L.E.G.0.-evaluaties door de teams zelf zijn uitgevoerd, vallen de uitkomsten 
buiten de verantwoordelijkheid van de onderzoekers. De rapportagevorm van de L.E.G.0.-evaluaties 

• 
verschilt sterk van team tot team. Het ontbreken van een geaggregeerd beeld van twee van de vier 
IFT's heeft, in combinatie met de beperkt beschikbare onderzoekscapaciteit en de late aanlevering 

• 
van de L.E.G.0.-rapportages, geleid tot een beperkte plaats voor de L.E.G.0.-uitkomsten in dit 
verslag. 

• 
Het grote aantal interviews is vooral ingegeven door de omvang van het onderzoeksveld. En dan nog 

• is van bepaalde instanties nog maar met één of twee personen gesproken. Dit betreft overigens 
vertegenwoordigers met eindverantwoordelijkheid waarvan is aangenomen dat hun visie die van hun 

• organisatie representeert, tenzij daarbij een nadrukkelijk voorbehoud is gemaakt. Lang niet alle regio's 
en arrondissementsparketten zijn in het onderzoek betrokken, en voor zover dat wel het geval is 

• betreft het een zeer beperkte vertegenwoordiging. We willen dan ook niet pretenderen dat er sprake is 

• 
van een representatief onderzoek voor wat betreft die politieregio's en parketten. Het onderzoek geeft 

• weer wat er zoal leeft in het veld aan opvattingen en ervaringen maar ook niet meer dan dat. Een 

• 
algemene overheersende tendens kan daaruit niet worden afgeleid. 

• 
1.8 Indeling van het onderzoeksverslag 

• 
• De hoofdstukken zijn zoveel mogelijk volgens een vast stramien opgebouwd. Te beginnen met een 

starttekst die de strekking van het hoofdstuk weergeeft, gevolgd door inhoudelijke paragrafen waarin 
• voor zover van toepassing steeds drie invalshoeken worden belicht: (1.) het oorspronkelijke 

• 
beleidsontwerp; (2.) wat feitelijk is aangetroffen in de praktijk, en (3.) de eventuele toekomstige 
ontwikkeling. Per hoofdstuk is een analyse-paragraaf opgenomen waarin de belangrijkste 

• 
constateringen op een rij worden gezet; al dan niet door de onderzoekers van commentaar voorzien. 
De meeste hoofdstukken worden afgesloten door een paragraaf met aanbevelingen. 

• 
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Hoofdstuk 1 Vraagstelling en verantwoording 
Een inleidend hoofdstuk waarin de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling, de 
onderzoeksopzet, en het onderzoeksveld, worden beschreven. Gelijktijdig op hoofdlijnen een 
procesverslag van het feitelijk verloop van het onderzoek. Afsluitend een toelichting op de opbouw van 
het rapport. 

Hoofdstuk 2 Bestrijding horizontale fraude in historisch perspectief 
Op hoofdlijnen beschrijft het eerste deel van dit hoofdstuk, vanuit het gezichtspunt van de betrokken 
partijen, het ontwikkelingsproces dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor intensivering van de 
bestrijding van horizontale fraude. Bij die keuze heeft de inschatting van de fraude-omvang een 
belangrijke rol gespeeld. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt dat oorspronkelijke fraude-beeld 
geschetst. Besloten wordt met een paragraaf 'Analyse' waarin naast algemene conclusies een 
typering is opgenomen van het ontwikkelingsproces. 

Hoofdstuk 3 Het project Financieel Rechercheren 
De ontwikkeling en implementatie van de fraudeteams wordt gefaciliteerd vanuit een landelijke 
hulpstructuur die is gevormd rond het project Financieel Rechercheren. De werking van deze 
hulpstructuur wordt in dit hoofdstuk beschreven en is mede bepalend voor de wijze van 
totstandkoming van de IFT's, hun inrichting, de onderlinge samenwerking en het vertalen van 
voortschrijdende inzichten in praktische consequenties. 

Hoofdstuk 4 Doel en taken van de fraudeteams en het landelijk loket 
Dit is het eerste van drie achtereenvolgende hoofdstukken over de taak, organisatie en bedrijfsvoering 
van de IFT's en het LLHF. De doel- en taakstelling van de teams en het landelijk loket komen in dit 
hoofdstuk aan bod. Zowel het oorspronkelijk ontwerp als de uitwerking daarvan in de praktijk. Onder 
taak worden de opgedragen activiteiten verstaan, en onder taakstelling het opgedragen volume van 
die activiteiten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse en aanbevelingen. 

Hoofdstuk 5 De structuur 
De vraag naar de organisatorische vormgeving van de IFT's en het LLHF wordt in dit hoofdstuk 
beantwoord. Vertrokken wordt vanuit een uiteenzetting van de hoofdstructuur, om daarna in te 
zoomen op de structuurvarianten zoals we die tegenkomen bij de afzonderlijke IFT's en het LLHF. 
Ontwerp en praktijk zijn nauw met elkaar verweven en worden om die reden geïntegreerd beschreven. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een variant op de LLHF-structuur, en met een aantal 
aanbevelingen. 

Hoofdstuk 6 De bedrijfsvoering 
Onder bedrijfsvoering wordt in het kader van dit onderzoek verstaan 'het betrekken van middelen op 
de doelstelling van de IET-structuur'. In dit hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste elementen van 
die bedrijfsvoering volgens de binnen de politie gebruikelijke PIOFAH-indeling (personeel, informatie, 
organisatie, financiën, administratie en huisvesting). Er is geen afzonderlijke analyse-paragraaf 
opgenomen gezien de verwevenheid tussen feiten en beschouwing. 

Hoofdstuk 7 De sturing 
De fraudeteams zijn interregionale samenwerkingsverbanden tussen politieregio's en 
arrondissementsparketten. Voor het gezag en beheer dat regulier op de afzonderlijke deelnemende 
organisaties betrekking heeft, zijn voor deze samenwerkingsverbanden afzonderlijke voorzieningen 
getroffen. De aard en werking van deze voorzieningen vatten wij samen onder het begrip sturing. De 
specifieke vertaling naar de IFT's wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

Hoofdstuk 8 De relevante omgeving: marktpartijen 
De IFT's en het LLHF opereren niet los van hun omgeving. Feitelijk is die omgeving de aanleiding 
geweest om tot de opzet van een IFT-structuur te komen. De beschrijving van de omgeving is over 
twee hoofdstukken verdeeld. Het volgend hoofdstuk beschrijft het perspectief vanuit de publieke 
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• • 
• sector; in dit hoofdstuk staan de marktpartijen centraal. Beschreven wordt hoe de marktpartijen zich 

• 
met betrekking tot de fraudebestrijding hebben georganiseerd, wat ze daarin belangrijk vinden en wat 
hun beeld is van de samenwerking met de IFT's/het LLHF. In een meer analyserende paragraaf wordt 

• 
gezocht naar een verklaring voor een aantal van de constateringen uit het onderzoek met name voor 
wat betreft de definitie van de markt, de loketten, de handhavingsarrangementen, en de 

• 
samenwerking met de IFT's. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. 

• 
Hoofdstuk 9 De relevante omgeving: publieke partijen 
Het tweede deel van de beschrijving van de relevante omgeving heeft de publieke sector zelf als 

• 
uitgangspunt. Die sector is in het kader van dit onderzoek onderverdeeld in bijzondere 
opsporingsdiensten, politie en OM, en de kennishouders. Hoewel het in beginsel gaat om een private 
BOD, is in dit hoofdstuk over de publieke sector vanwege de relatie met de andere 
opsporingsdiensten ook BUMA/STEMRA opgenomen. 

• Onder kennishouders worden verstaan de expertisecentra of expertisefuncties die niet tot de IFT-
structuur behoren, maar daarmee wel raakvlakken hebben. Een meer analytische beschouwing is 

• niet als afzonderlijke paragraaf opgenomen, maar in de basistekst verwerkt. 

• Hoofdstuk 10 Het zaaksaanbod en prioritering 
Als referentiekader begint dit hoofdstuk met een overzicht van de nul-meting zoals alle teams die op 

• basis van het convenant met de ministers hebben uitgevoerd. 

•
Ook paragraaf 2.2 (Oorspronkelijke inschatting van het fraudebeeld) kan worden gezien als 
referentiekader voor het werkelijke zaaksaanbod. Als bijlagen zijn cijfermatige overzichten opgenomen 

• 
van het aantal zaken per team. Naast het zaaksaanbod komt ook de prioritering of zaaksweging in dit 
hoofdstuk aan bod. Een afzonderlijke paragraaf is gewijd aan de uitkomsten van de L.E.G.0.- 

• 
evaluaties. 

• 
• •Hoofdstuk 11 Constateringen m.b.t. de probleemstelling 

Na een uitvoerige verkenning van de IET-structuur, zijn ontstaansgeschiedenis, en de implementatie 

1110 als onderdeel van het project financieel rechercheren, komen we in dit hoofdstuk terug op de 
onderzoeksvragen en probleemstelling waarmee dit rapport is geopend. We maken de balans op aan 
de hand van de geclusterde onderzoeksvragen. Dat leidt niet tot één alles overstijgende conclusie 
aan de hand van een eenduidige maatstaf. Kenmerkend voor de IFT-structuur zijn juist de 

• verschillende belangen, die leiden tot evenzeer verschillende manieren van oordelen over het tot 
dusver bereikte resultaat en de verwachting van de toekomst. 

• 

• • • • 
• • • • • 
• 
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• 
• Hoofdstuk 2 Bestrijding horizontale 
• fraude in historisch perspectief 
• 

• 
Op hoofdlijnen beschrijft het eerste deel van dit hoofdstuk, vanuit het gezichtspunt van de 
betrokken partijen, het ontwikkelingsproces dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor 

• 
_intensivering van de bestrijding van horizontale fraude. Bij die keuze heeft de inschatting van 
de fraude-omvang een belangrijke rol gespeeld. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt dat 

• 
oorspronkelijke fraude-beeld geschetst. 	 K) 

Besloten wordt met een paragraaf 'Analyse' waarin naast algemene conclusies een typering is 	
1-..., 

II 	opgenomen van het ontwikkelingsproces. 

• 
2.1 Het ontwikkelingsproces 

• 
• 

• 
2.1.1 	De rijksoverheid 

Sinds de instelling door de regering van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 

• gebruik (ISMO) naar aanleiding van het in april 1979 verschenen rapport 'Van Bijsterveld' over de 
aard en omvang van de belastingfraude, is intensivering van de fraudebestrijding in Nederland vooral 

• gericht geweest op verticale fraude. In 1985 verscheen het ISMO-eindrapport gevolgd door het 
kabinetsstandpunt met betrekking tot het zogenaamde M&O-beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik). 

• Sindsdien verschenen jaarlijks voortgangsrapportages waarin door het kabinet een overzicht werd 

• 
gegeven van de activiteiten gericht op met name de bestrijding van belastingfraude en sociale 
zekerheidsfraude. 

• Daaraan lagen drie gedachten ten grondslag die nog steeds actueel zijn (Ministerie van Justitie, 

• 
1997): 
1. Fraude kan niet worden getolereerd en mag niet lonen. Effectieve bestrijding is daarom noodzaak. 

• 
2. Uitvoeringsorganen moeten zorgen voor de bestrijding van misbruik/oneigenlijk gebruik van de 

regelingen die zij uitvoeren. Fraudebestrijding hoort tot hun kerntaken. 

• 
3. Organisaties dienen samen te werken bij de bestrijding van fraude (o.a. door adequate 

gegevensuitwisseling). 

• 
De Fraudenota 1992 van het toenmalige kabinet, was de basis voor verdere intensivering van de 

110 	fraudebestrijding ten aanzien van belastingen en sociale zekerheid, met name gericht op inbedding 
van de fraudebestrijding in de primaire processen van de uitvoeringsorganen. De beleidsontwikkeling 

• van de fiscale-fraudebestrijding kreeg een nieuwe impuls in de kabinetsnota inzake 'Maatregelen ter 
intensivering van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de belasting en douanewetgeving 

• 1996-2000' (Ministeries van Binnenlandse zaken/Financiën/Justitie, 1996). Belangrijke maatregelen 
hieruit waren de invoering van de bestuurdersaansprakelijkheid en intensivering van aanslagregeling 

• en controle. 

•
Gemeenten en uitvoeringsinstellingen werden verplicht jaarlijks het fraudebestrijdingsbeleid te 
formuleren. De mogelijkheid tot gegevensuitwisseling werd vergroot. In elk van de vier grote steden 

• 
werd een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) opgericht: samenwerkingsverbanden van 
arbeidsinspectie, belastingdienst, sociale diensten, de uitvoeringsinstellingen en politie. De RIF's 

OIO 	kregen als taak het vergaren van kennis over de gelegenheid tot frauderen, het signaleren van 

• 

• 
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knelpunten, en het doen van voorstellen voor preventie op administratief en bestuurlijk niveau. 

Bij de aandacht voor de bestrijding van verticale fraude bleef de aanpak van fraude in het particuliere 
geld- en goederenverkeer sterk achter. Terwijl diverse ontwikkelingen op het gebied van economie en 
technologie het plegen van die horizontale fraude in de hand werkten. 

2.1.2 	Zittende- en Staande magistratuur 

Begin jaren tachtig stond de strafrechtelijke fraudebestrijding in het teken van grote justitiële acties 
tegen Slavenburgs Bank, het ABP, Uniser en Booy Clean. Dat leidde naar de rhening van de 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden tot een tijdelijke vergroting van het 
fraudebewustzijn, vooral ten aanzien van organisatiecriminaliteit (Parlementaire enquêtecommissie 
opsporingsmethoden, bijlage X —2.1, 1995). De door de enquêtecommissie gesignaleerde afnemende 
aandacht voor fraude in de periode na deze geruchtmakende zaken, schrijft zij onder andere toe aan: 
• de teleurstellende resultaten van de strafrechtelijke aanpak; 
• de toegenomen zorg bij openbaar bestuur en justitie voor de veiligheid op straat; 
• de opkomst van het fenomeen georganiseerde misdaad rond 1990; een onderwerp waarop 

publieke opinie en de media zich hebben gestort en dat de aandacht voor fraude heeft 
verdrongen. 

In 1990 verschenen de beleidsplannen 'Recht in beweging' (Beleidsplan MvJ 1990-1995) en 
'Strafrecht met Beleid' (Beleidsplan OM 1990-1995), waarin op basis van een positief verlopen 
experiment werd voorgesteld in de periode 1990 tot en met 1995 een landelijk netwerk van BFO's op 
te zetten die zich zouden richten op het ontnemen van door drugshandel wederrechtelijk verkregen 
voordeel. 

De fraudenota 1992 van het kabinet leidde halverwege dat jaar tot de instelling van een 'taskforce' 
aanpak fraudebestrijding' door de ministerraad met als doel de coördinatie en bewaking van het 
fraudebeleid (OM, 1992, 30). Het OM vervulde daarin een vooraanstaande rol. Onder verant-
woordelijkheid van een interdepartementale ambtelijke stuurgroep (onder leiding van een PG) is een 
projectgroep fraudebestrijding in het leven geroepen (PIF: Project Intensivering Fraudebestrijding) die 
de fraude-inspanningen in het veld ondersteunt. Onderwerp van aandacht waren belastingfraude en 
sociale zekerheidsfraude. In die tijd werd binnen het OM het Bureau Fraudebestrijding opgericht. 

Bij de zittende magistratuur (ZM) en het OM riep de fraudenota 1992 de verwachting op dat het aantal 
te behandelen fraudezaken zou toenemen. Vanwege het complexe karakter van deze zaken en de 
lange behandelduur werd ontwrichting gevreesd van de reguliere zaaksverwerking. Bovendien werd 
vermoed dat de behandeling van fraudezaken extra specialistische kennis zou vragen. In het ressort 
Leeuwarden werd daarom, ondersteund door het PIF, in 1993 besloten tot de experimentele instelling 
van een Noordelijke Fraudekamer; een samenwerkingsverband tussen in eerste instantie drie 
rechtbanken en later gevolgd door drie arrondissementsparketten. 

Op basis van de activiteiten van het Bureau Fraudebestrijding van het OM, heeft in 1996 een 
werkgroep 'Samenwerkingsmodel Fraudebestrijding' opdracht gekregen om een landelijk uniform 
fraude informatie systeem (LUFIS) te ontwikkelen voor het OM (1997b, 5). In een tussenrapportage 
van 15 januari 1997 stelde de werkgroep voor om niet alleen aandacht te besteden aan de 
informatievoorziening, maar ook aan de organisatie en coördinatie van de opsporingsactiviteiten. De 
werkgroep stelde voor een landelijk centraal meldpunt in te richten voor onderzoeken/zaken. De 
inhoudelijke beoordeling van meldingen op landelijk niveau zag de werkgroep als een belangrijke taak 
van dit meldpunt. Met als argumenten: efficiënt gebruik van capaciteit, efficiënt onderhoud van een 
zaak, en neutraliteit in de prioritering. 

De tussenrapportage en de lopende ontwikkelingen binnen het project financieel rechercheren ter 
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vorming van de IFT-structuur, waren halverwege 1997 voor het OM aanleiding om twee zogenaamde 
ontwikkelopdrachten uit te zetten: 
1. de concretisering van een landelijke OM-organisatie ten behoeve van effectieve samenwerking 

• 
met de opsporingsdiensten bij de opsporing en vervolging van financieel-economische 

criminaliteit; 

• 
2. nader onderzoek naar de wenselijkheid van een fraude expertisecentrum mede in het perspectief 

van de voorgenomen opheffing van het Bureau Fraudebestrijding per 1 januari 1998. 

010 
Omdat de besluitvorming over de oprichting van de IFT-structuur al had plaatsgevonden, en vanwege 

• de samenhang tussen horizontale en verticale fraude, zijn de ontwikkelopdrachten samengevoegd en 

•
verstrekt aan het Ontwikkelteam Fraude. Onder het voorzitterschap van mr. R.J. Manschot werd door 
het ontwikkelteam aangegeven op welke wijze het OM zich zou moeten organiseren om effectief 

•
invulling te kunnen geven aan de leiding over de opsporing en aan de vervolging van fraude. In het 
bijzonder was aan de orde de vraag hoe het OM tegemoet zou kunnen komen aan de op het 

• 
fraudeterrein gebleken behoefte aan nauwe functionele samenwerking tussen de parketten. Als 
eindproduct van het ontwikkelteam verscheen in november 1997 het rapport Zicht op fraude. 

• 
Voorgesteld werd om het Fraude OM een duidelijker gezicht te geven naar de relevante omgeving, 
door de oprichting van samenwerkingsverbanden tussen parketten voor de afdoening van zware en 

• 
middelzware fraudezaken. Inmiddels was in het Noordelijke ressort al een dergelijk 
samenwerkingsverband gecreëerd en waren tussen enkele arrondissementen in het oosten van het 
land voorbereidingen daartoe gaande. 

• 
2.1.3 	De politie 

• 
Eind jaren tachtig ontwikkelde zich binnen de politie de visie dat de aanpak van met name de 

• georganiseerde misdaad meer moest worden gericht op waar het de crimineel uiteindelijk om te doen 
was: zijn buit (Secherling en Nelen, 1997, 3). Dit 'buitgericht rechercheren' leidt tot het ontstaan van 

• de in de voorgaande paragrafen genoemde BFO's. In de BFO's werken politie en 
Belastingdienst/FIOD samen (ACC, 1995a, 2). 

• 
In oktober 1994 organiseerde de AdviesCommissie Criminaliteit (ACC) van de Raad van 

• Hoofdcommissarissen een themadag over financieel rechercheren. Een van de uitkomsten was dat de 

• 
politie ernst zou moeten maken met haar investeringen op het gebied van financieel rechercheren. 
(ACC, 1995a, 1). In april 1995 ontstonden problemen met het verlengen per 1 januari 1996 van het 
convenant tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën betreffende de inzet 
van FIOD-deskundigen binnen de politie in het kader van de BFO's. Reden voor de ACC om zich af te 

• 
vragen wat de politie zelf inmiddels had gedaan aan het doorontwikkelen van financieel rechercheren. 
Zij stelde vast dat de politie een zo groot mogelijke onafhankelijkheid diende na te streven op het 

5 	
gebied van financieel rechercheren waardoor het tevens een volwaardige gesprekspartner in de 
samenwerking met Bijzondere Opsporingsdiensten zou zijn (ACC, 1995a, 1). 

elb 
In september 1995 vond de ACC de stappen die door de regio's waren gezet bij verdere invulling van 

• 
financieel rechercheren niet voldoende. Zij constateerde (ACC, 1995b, 1-2) dat: 
• financiële instellingen van mening waren dat in het algemeen politie en justitie onvoldoende 

01> 	 aandacht gaven aan de financiële aspecten van criminaliteit; 
• er onvrede heerste over de wijze waarop de overheid zich opstelde in de onderlinge relatie naar 

• de financiële instellingen (de banken vonden dat de politie over onvoldoende materiedeskundige 
capaciteit en kwaliteit beschikte voor het onderzoek van door het Meldpunt Ongebruikelijke 

• Transacties als verdacht doorgeleide transacties, en dat de politie onvoldoende prioriteit gaf aan 

•
deze onderzoeken); 

• het binnen de politie ontbrak aan een gemeenschappelijke visie op de functie van financieel 

• 
rechercheren waardoor verschillend (of niet) werd omgegaan met de relevante buitenwereld; 

• er een veelvoud aan initiatieven te ontdekken was qua opleidingen, maar dat inhoudelijke- en 

• 

• 
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toelatingscriteria ontbraken. 

Er moest volgens de ACC beweging komen en financieel rechercheren zou zich moeten ontwikkelen 
tot de belangrijkste basis onder de opsporing. De eerste verhoren door de Parlementaire Enquête 
Commissie opsporingsmethoden wezen eveneens in die richting. 
De Raad van HoofdCommissarissen (RvHC) stemde begin oktober 1995 in met het ACC-advies om 
een ad hoc werkgroep opdracht te geven de bestaande situatie binnen de regiokorpsen met 
betrekking tot initiatieven ten aanzien van financieel rechercheren in kaart te brengen. De aldus 
ingestelde werkgroep kwam december 1995 in haar rapport Financieel Rechercheren (ACC, 1995c) 
tot acht aanbevelingen. We vermelden de vanuit het oogpunt van horizontale-fraudebestrijding 
belangrijkste: 

• het opzetten van een landelijke ontwikkelstructuur, bestaande uit een permanente stuurgroep 
financieel rechercheren, een platform financieel rechercheren, en het toewijzen van activiteiten 
aan regionale samenwerkingsverbanden of een landelijke organisatie; 

• het bevorderen van samenwerking (gericht op gemeenschappelijke aanpak van zaken en 
uitwisseling van deskundigheid en gegevens) tussen politie en mogelijke partners (BOD'en, 
private instellingen, wetenschap); 

• het aanpassen van de structuur: waar nodig het aangaan van (inter)regionale samenwerkings-
verbanden; 

• het zo organiseren van de informatiehuishouding dat financiële informatie zou kunnen worden 
vastgelegd en uitgewisseld; 

• integratie van financieel rechercheren in de keten van strafrechtspleging. 

De aanbevelingen leidden tot de instelling van de Stuurgroep Financieel Rechercheren door de RvHC 
en het college van PG's, met als opdracht tot voorstellen te komen om financieel rechercheren binnen 
drie jaar een vaste positie in de handhavingsketen te geven (Kolthoff en Speijers, 1997, 2). Begin 
oktober 1996 stelde de stuurgroep de doelstelling vast van het project en de drie deelprojecten: 
1. horizontale-fraudebestrijding; 
2. georganiseerde criminaliteit; 
3. ontneming. 

Hoewel het eindrapport van de stuurgroep financieel rechercheren eind 1998 zou worden 
gepresenteerd, verzocht de Minister van Justitie bij brief van 13 maart 1997 de stuurgroep versneld 
met een advies te komen over de aanpak van de zogenaamde horizontale fraude. In eerste instantie, 
zo blijkt uit het verslag van de stuurgroep-vergadering van februari 1997, gingen haar gedachten 
daarbij uit naar een landelijk fraudeteam. Aanleiding tot het verzoek was een gesprek tussen de 
Minister van Justitie, het OM en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB) op 16 april 1996 naar aanleiding van de opheffing van de Recherchedienst Betalingsverkeer. In 
dit gesprek betuigden de vertegenwoordigers van de marksector zich ook voorstander van 
fraudebestrijdingscapaciteit op landelijk niveau. Mede naar aanleiding van dit gesprek werd in 1996 
een landelijke werkgroep opgericht om voorstellen te doen ter bestrijding van de bancaire fraude met 
optisch leesbare overschrijvingsformulieren (OLO-fraudes). In deze werkgroep hadden 
vertegenwoordigers van bankinstellingen/de Postbank, OM, politie en de DCRI (Landelijk Coördinatie 
Punt Betalingsverkeer) zitting. 

Op 5 mei 1997 komt de stuurgroep financieel rechercheren met een interim-advies (Stuurgroep, 1997) 
waarin een ruwe schets wordt gegeven van de omvang van horizontale fraude op de verschillende 
terreinen, en een structuur wordt voorgesteld om deze fraude het hoofd te bieden. De omvang werd 
zodanig ingeschat dat snel ingrijpen werd aanbevolen. De ministers vroegen naar aanleiding van het 
rapport om bestedingsplannen ter onderbouwing van de structuurvoorstellen en besloten op basis 
daarvan tot financiering van de IFT-structuur. 
Eind januari 1998 werd het eindrapport van het project financieel rechercheren aangeboden aan de 
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 43 - 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• • 
• • 
• 

• • • 
• 
• 
S 
1 
• • • e 



• 
110 	2.1.4 	De marktsector 

• Het Verbond van Verzekeraars (VvV) wees al sinds eind jaren tachtig op het belang van het 

• 
ontwikkelen van een structuur tussen marksector en politie/justitie waardoor al voor een eventuele 
aangifte, controleerbaar samengewerkt zou kunnen worden en informatie zou kunnen worden 

• 
uitgewisseld (Westerman, 1997, 2). 

010 	
Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van publiek-private samenwerking was de installatie door 
de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

• (NPC) op 23 juni 1992. In het nog steeds actieve platform hebben vertegenwoordigers van overheid, 
bedrijfsleven en vakbeweging zitting. Het staat onder voorzitterschap van de minister van Justitie. Het 

• NPC biedt een kader gericht op het terugdringen van velerlei vormen van criminaliteit door het nemen 
van initiatieven en op elkaar afstemmen van ontwikkelingen. De hoofdtaken van het NPC zijn het 

• genereren van kennis en inzicht; het adviseren van bedrijfsleven, politie en justitie, en het bevorderen 
van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en justitie en politie (NIBE, 1997, 175). In 1995 heeft 

• het NPC de Stuurgroep Financiële Instellingen in het leven geroepen die o.a. concrete voorstellen 
moest doen ter (meetbare) beheersing van criminaliteit waarbij financiële instellingen waren betrokken 

• als slachtoffer of als intermediair. 

• In de relatie verzekeraars-justitie vond op 13 mei 1993 tijdens de ledenvergadering van het Verbond 

•
een belangrijk moment plaats. De toenmalige staatssecretaris van Justitie benadrukte dat 
samenwerking tussen overheid en verzekeraars bij preventie en aanpak van verzekeringsfraude 

• 
vanzelfsprekend hoorde te zijn (Westerman, 1997, 5). Op verzoek van de staatssecretaris bracht de 
Recherche Advies Commissie in 1996 een advies uit over publiek-private samenwerking tussen 

• 
verzekeraars en politie/justitie en dan met name voor wat betreft de informatie-uitwisseling. De 
Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie had in 1995 ook al tot samenwerking en informatie-
'uitwisseling tussen verzekeraars en politie/justitie geadviseerd'. 	* 

• In 1992 zijn de banken vrijwillig overgegaan tot het melden van ongebruikelijk financiële transacties. 
In 1994 werd de Wet Melding Ongebruikelijke Transactie van kracht, als gevolg waarvan financiële 
instellingen verplicht werden transacties die vielen binnen bepaalde criteria op een centraal punt te 1111 
melden. In mei 1995 maakt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister van 

111 	Justitie bij brief haar zorgen kenbaar over de aandacht voor de bestrijding van bancaire fraude. Het 
eerder aangehaalde gesprek van 16 april 1996 was daarvan en uitvloeisel. Twee onderwerpen 
stonden op de agenda: de in de vorige paragraaf al aangehaalde opheffing van de recherchedienst 
betalingsverkeer, en de resultaten van de meldingsplicht in het kader van de wet MOT. 

• 

• 
In oktober 1996 gingen vertegenwoordigers van de marktsector participeren in de stuurgroep 
financieel rechercheren. 

• In maart 1997 gaat voor drie jaar het project 'Met Kennis Bestrijden' (MKB) van start als gezamenlijk 

• 
initiatief van OM en NVB. Het project beoogde het vergroten van de financieel-economische kennis bij 
politie en justitie, en verbetering van de wederzijdse beeldvorming van OM en het bank- en 

• 
effectenbedrijf. In het projectteam MKB kregen zitting vertegenwoordigers van OM, de CRI en het 
bankbedrijf. De OM vertegenwoordiger was tevens trekker van het deelproject publiek-private 
samenwerking binnen het project financieel rechercheren, en van het latere LLHF. De ontwikkeling 
van bancaire opleidingen was een belangrijk aspect van het project. Op 16 oktober 1997 heeft de 
minister van justitie de 'Wegwijzer in bankenland' in ontvangst genomen als concreet product van het 
project Met Kennis Bestrijden. In oktober 1999 is het project formeel afgesloten. 

• 
Mede op basis van de voorstellen van de landelijke werkgroep OLO-fraude, doen de bankinstellingen 
op 12 november 1997 een algemene aangifte van een groot aantal OLO-fraudes. 

• 

• 

• 
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2.2 Oorspronkelijke inschatting van het fraudebeeld 

2.2.1 	Horizontale fraude 

De term 'horizontale fraude' omvat alle fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer. Tot dit 
fraudeterrein worden doorgaans gerekend bancaire fraude, verzekeringsfraude, hypothecaire fraude, 
telecomfraude, faillissementfraude, merkenfraude en auteursrechtfraude. Een indeling die minder 
scherp is dan op het eerste gezicht lijkt. De wetgever heeft fraude niet altijd in deze termen strafbaar 
gesteld. Wat in de volksmond bancaire fraude wordt genoemd kan in termen van het Wetboek van 
Strafrecht neerkomen op valsheid in geschrifte of oplichting. Verzekeringsfraude kan bijvoorbeeld 
verduistering zijn of bedrog. Juiste registratie van de context van bijvoorbeeld een valsheid in 
geschrifte middels een incidentcode in automatiseringssystemen, is bepalend voor het verkrijgen van 
een correct beeld van de aard, omvang en spreiding van het fraudebeeld. Zo'n correct beeld is 
overigens sterk afhankelijk van de aangiftebereidheid, vooral omdat de politie geen zelfstandige 
informatiepositie heeft ten aanzien van horizontale fraude. Uit de interviews blijkt dat het doen van 
aangifte in het verleden feitelijk achterwege bleef omdat door politie en OM aan de opsporing en 
vervolging geen prioriteit werd gegeven. In hoofdstuk 8 komen we op de aangiftebereidheid van de 
marktpartijen terug. 

De opsomming van horizontale fraudesoorten is niet uitputtend. Andere vormen van horizontale 
fraude zijn bijvoorbeeld acquisitiefraude (fraude bij het werven/aanbieden van diensten), fraude met 
identiteitsbewijzen, postale fraude en digitale fraude. De druk op intensivering van de horizontale-
fraudebestrijding kwam vooral van de banken en verzekeraars die zich gesteld zagen voor een grote 
omvang van schade en van eenzelfde type fraudevoorvallen. De stuurgroep heeft zich om die reden 
geconcentreerd op de fraudesoorten waarvan met name deze instellingen last hadden. Ter 
ondersteuning van de besluitvorming over de aanpak van horizontale fraude werd door de stuurgroep 
een prognose gemaakt over de fraude-ontwikkeling in 1998 (Stuurgroep, 1997). De uitkomsten 
daarvan worden in de volgende paragrafen per fraudesoort aangegeven; vooraf gegaan door een 
omschrijving van de onderzoekers wat onder de fraudesoort wordt verstaan. 

2.2.2 	Bancaire fraude 

Omschrijving 
Bancaire fraude of bankfraude is de verzamelnaam voor (Nl BE, 1997, 198-203): 

• fraude met gegarandeerde betaalmiddelen (gebruik van gestolen/vervalste: eurocheques, 
girobetaalkaarten, travellercheques, creditcards, pinpassen); 

• fraude met niet gegarandeerde betaalmiddelen (vervalsing van: optisch leesbare overboekingen, 
optisch leesbare acceptgiro's, betalingsopdrachten voor grensoverschrijdende betalingen); 

• kredietfraude (valse overeenkomst/niet nakomen afwikkeling: zakelijk krediet, consumptief krediet: 
doorverkoop zekerheden/valse inkomensverklaring, hypothecair krediet); 

• fraude documentair betalingsverkeer (documentvervalsing: incasso/accreditief/letter of credit); 

• vals geld/waardepapier (bankbiljetten, aandelen, obligaties); 

• automatiseringsfraude (aanpassen betalingsdiskettes); 

• overige fraude (interne fraude, telefonische overboekingen). 

Prognose 1998 
De stuurgroep heeft zich in haar prognose gebaseerd op een opgave van de NVB (NVB, 1997). Voor 
1998 verwachtte de NVB circa 30.000 aangiften van gedupeerde cliënten met een potentiële schade 
van 1 miljard en een werkelijke schade die zou kunnen oplopen tot 300 miljoen. Als gevolg van 
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Fraudesoort: 	 Aan- 	Werkelijke 	Potentiële 	Na voegen resterende zaken': 	Dadergerichte 	opsporings- 
giften: 	schade 	in 	schade 	in 	 onderzoeken4 : 

mln. ƒ 	mln. ƒ 

WC 	MZ 	Z 	VVC 	MZ 	Z 

-Credit/debit-cards/ 	27.000 	50 	>100 	4.000 	2.450 	50 	1.500 	1.000 	50 
betaalcheques 
-Bankcheque 	 300 	 3 	30 	250 	50 	 50 	25 
-OLO en A/B formulieren 	1.000 	30 	>100 	500 	100 	 250 	75 
-Zakelijk krediet 	 100 	170 	400 	 50 	 20 
-Consumptief krediet 	 500 	10 	50 	250 	50 	 150 	50 
-Hypothecair krediet 	 250 	10-15 	 - 	 100 	2 	 20 	2 
-Documentair 	 20 	 8 	100 	 15 	 15 
betalingsverkeer 
-Vals geld 	 1.000 	0,2 	0,4 	750 	 100 
-Overige 	 150 	>20 	 - 	50 	50 	5 	25 	25 	5 _ 	 
Subtotaal 	 800 	2.850 	72 	2.075 	1.190 	72 
Eindtotaal 	 30.320 	>300 	>780 	 8.722 	 3.362 

—Totaal MZ/Z 	 I 	1.287 
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vroegtijdig signaleren en ingrijpen ligt de geschatte werkelijke schade lager dan de zogenaamde 
potentiële schade. De potentiële schade omvat de werkelijke schade plus de schade die door snel 
ingrijpen is voorkomen. Te denken valt aan verijdelde pogingen, en het door vroegtijdig ingrijpen 
beperken van de schade-omvang. Voor banken is vooral de omvang van de potentiële schade een 
maat voor het frauderisico dat zij lopen. Het geeft voor hen aan wat de druk van misbruik(-pogingen) 
is op de verschillende bankproducten en welke inspanning zij moeten doen om het nadeel zoveel 
mogelijk te beperken. De verhouding van werkelijke schade en potentiële schade is als een soort 
indicator te beschouwen voor de werking van controle-systemen en -procedures. Politie en OM zijn 
vooral gericht op de werkelijke schadebedragen omdat die bijvoorbeeld een indicatie vormen voor het 
verkregen wederrechtelijk voordeel. 

Tabel 1: inschatting omvang bancaire fraude voor 1998 (zaken en onderzoeken) 

Bronnen: Stuurgroep 1997, en NVB 1997 

In tabel 1 is de oorspronkelijke inschatting van de bancaire fraude opgenomen. De schadebedragen 
zijn destijds bewust niet in het Interim-advies opgenomen in verband met mogelijke ongewenste 
publiciteit, maar waren wel intern door de NVB geraamd. Reden voor ons om ze aan de tabel toe te 
voegen. Met name de laatste drie kolommen waren indicatief voor het werkaanbod dat zou afkomen 
op politie en OM. 

De meeste aangiften kwamen volgens de stuurgroep gelijkmatig gespreid over het land voor. 
Aangiften van politieregio overstijgende zaken zouden zich concentreren op de randstad met een 
accent op Amsterdam als vestigingsplaats van financiële instellingen. Van de creditcardfraudes zou 
70 % in de randstad plaatsvinden. Fraude met pin-betaalpassen werd voor 90% gerelateerd aan 
geldautomaten. De fraude met cheques/betaalkaarten zouden voor wat betreft de verzilvering vooral 
plaatsvinden in de randstad en in het buitenland. 

2.2.3 	Verzekeringsfraude 

Omschrijving 
De door het Verbond van Verzekeraars gehanteerde omschrijving van verzekeringsfraude is door ons 
vrij vertaald. Als een frauduleuze verzekeringshandeling wordt aangemerkt (VvV, 1998a, 4): het door 

3 
Van veel aangiften werd ingeschat dat ze kunnen worden gevoegd omdat ze betrekking hebben op één dader(-groep). 

4 
Een zaak leidt niet altijd tot een opsporingsonderzoek; bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan informatie over dader(s). 
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personen/organisaties (trachten te) plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van 
schuldeisers of rechthebbenden, en/of verduistering, ter verkrijging van een uitkering of prestatie 
waarop geen recht bestaat, of ter verkrijging van een verzekeringsdekking onder valse voorwendsels. 

Verzekeringsfraude kan betrekking hebben op de uitvoering/totstandkoming van: 

• een schadeverzekeringsovereenkomst (brandverzekering, reisverzekering, motorrijtuigenverze-
kering, inbraakverzekering); 

• een levensverzekeringsovereenkomst; 

• een zorgverzekeringsovereenkomst (gezondheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring); 

• een natura uitvaartproduct; 

• een hypotheekproduct; 

• een spaarkasproduct. 

Verzekeringsfraude kan worden gepleegd door zich verzekerende particulieren of door 
tussenpersonen (assuradeuren en expertisebureaus) of gevolmachtigden. Zowel banken als 
verzekeringsmaatschappijen verstrekken hypotheken. Zie bij bancaire fraudes voor de gegevens van 
hypotheekfraude. 

• Prognose 1998 
De schattingen van de schadebedragen als gevolg van verzekeringsfraude stijgen in de loop der 
jaren. In de 23e aanvulling bij het Handboek Fraudepreventie (Westerman, 1997, 1) wordt voor 1997 
een raming genoemd van f  900 miljoen 5. In Bondig Dossier van oktober 1998 (themabulletin voor 
leden van het VvV) wordt een geschat bedrag genoemd van 1 miljard gulden. In onderstaande tabel 2 
is de schatting uit het Interim-advies (Stuurgroep 1997, 8) van f 759 miljoen opgenomen. 

Fraudesoort 

Inpoldering van het fraudelandschap 

Tabel 2: inschatting omvang verzekeringsfraude voor 1998 

Aantal voorvallen 	Schade in mln. f 	Aantal aangiften 
Brandverzekering 	 4.735 	 275 	 564 
Inbraakverzekering 	 3.535 	 85 	 190 
Motorrijtuigenverzekering 	 2.575 	 35 	 158 
Reisverzekering 	 1.460 	 4,3 	 53 
Gezondheidsverzekering 	 1.600 	 160 	 116 
Levensverzekering 	 1.000 	 100 	 73 
Fraude intermediair 	 75 	 100 	 25 

	

14.980 	 759,3 	 1.179 

Bron: interim-advies 1997 

De fraude in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, zorgverzekeringen en fraude door tussen-
personen, werd geschat op ongeveer 15.000 gevallen waarvan 8% zou leiden tot een aangifte. 
Het verschil tussen voorvallen en aangiftes is te verklaren uit het feit dat niet in alle situaties aangifte 
wordt gedaan (afhankelijk van de zwaarte van het feit), en omdat een aantal aangiften kan worden 
teruggebracht tot één dader. 

5 
gebaseerd op een onderzoek van Moret uit 1996 waarin de verzekeringsfraude wordt geschat op 5% van een totaal 

uitkeringsbedrag van f 18 miljard per jaar. 
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• 2.2.4 	Intellectuele eigendomsfraude (IE-fraude)  

• Omschrijving 
 

1--,- 

• 
Onder IE-fraude wordt verstaan 'het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken van diens 
intellectuele eigendom'. Twee soorten eigendom kunnen worden onderscheiden: 

 

010 
	1. Industrieel eigendom: 

• Octrooirecht 

• • Merkenrecht 	 n, 

• Tekeningen-/Modellenrecht  

I • Kwekersrecht 	
Lc, 

• 
• Topografierecht 

• Handelsnaamrecht 	 ■ ::".:, 

I 	2. Intellectueel eigendom: auteursrecht 
 

I -n 

410 	De belangrijkste inbreuken op rechten die voor strafrechtelijke handhaving in aanmerking komen zijn 
merkenfraude en auteursfraude (strafbaar gesteld in artikel 337 Wetboek van Strafrecht en artikel 31 

• en 32 Auteurswet 1912). Het gaat dan om handel in producten voorzien van vervalste merken en het 
illegaal vermenigvuldigen van software, beeld en geluidsdragers (illegale compilatie van CD's, illegaal 

• opgenomen live-concerten; bootlegs) en counterfeit (illegale vervalsing van muziek). 

II Prognose 1998 

• 
De schattingen van de omvang van merken- en auteursrechtfraude door de stuurgroep zijn gebaseerd 
op het jaar 1996 en bedragen totaal f 545 miljoen. 

1111,  
Tabel 3: Inschatting omvang auteursrecht- en merkenfraude voor 1996 

Fraudesoort 	 Aantal stuks in mln. f 	Schadebedrag in mln. f 

111. 	 Kopieren Compact discs 3 
Merkvervalsing 9 	

75 
450 

III) 	
Illegale  video 1 

Totaal: 13 	
20 

545  
.. 	 Bron: Stuurgroep, 1997 

• 

• 2.2.5 	Telecomfraude 

• 
Omschrijving 
Telecomfraude valt uiteen in technische- en administratieve fraude. Technische fraude bestaat uit het 

• 
met behulp van technische middelen manipuleren van apparatuur met als doel het bellen op kosten 
van een ander. Administratieve fraude bestaat uit het onder valse naam of hoedanigheid afsluiten van 

• een telefoonabonnement. Op basis van een verwachte toename van het uitwisselen van data met 
behulp van de telecom-infrastructuur en nieuwe technologische ontwikkelingen, wordt ook een 
toename van daarmee verband houdende fraude verwacht. 

11> Prognose 1998 

• 
De stuurgroep heeft in haar interim-advies geen schatting van aard en omvang van de telecomfraude 
opgenomen. Als mogelijke verklaring hiervoor heeft het onderzoek opgeleverd dat de 

• -• 	
telecombedrijven die met deze vormen van fraude worden geconfronteerd niet als branche zijn 
georganiseerd waardoor verzamelde gegevens niet voor handen zijn. Bovendien zouden zij vanuit 
concurrentie-overwegingen behoedzaam omgaan met het verstrekken van gegevens, aldus een 
aantal respondenten uit het onderzoek. 

• 

010 
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2.2.6 	Faillissementsfraude 

Omschrijving 
Het Advies aanpak Faillissementsfraude (OM, 1996, 1) omschrijft deze vorm van fraude als: `onoirbare 
financiële en/of administratieve gedragingen die zich afspelen voor en/of tijdens een faillissement'. 
Faillissementsfraude is een samengesteld begrip. Het kan bestaan uit eenvoudige- of bedrieglijke 
bankbreuk maar doet zich vaak gecombineerd voor met sociale zekerheidsfraude en belastingfraude. 
Zoals een respondent opmerkte is faillissementsfraude eigenlijk 'diagonale fraude' in plaats van 
horizontale- of verticale fraude. 

Prognose 1998 
De schattingen van de omvang van faillissementsfraude baseert de stuurgroep in haar interim-advies 
op het rapport van het deelproject Faillissementsfraude (versie 8 april 1997) als onderdeel van de 
Projectgroep Horizontale Fraude. Het rapport van het deelproject baseert zich voor een inschatting 
van de fraude-omvang op de auteur R.J. Blom van Graydon. Volgens deze auteur deden zich in 1995 
in ons land 6.000 faillissementen voor. Over 1996 zou in 16 % van de gevallen fraude (mede)oorzaak 
zijn van het faillissement (900 gevallen). Totale schade door fraude rond faillissementen zou maximaal 
500 miljoen bedragen. Ingeschat werd dat van de 900 gevallen er 600 onderzoekswaardig zouden zijn 
en 400 onderzoeken zouden kunnen leiden tot strafzaken. Op basis van de ervaring van de ECD, is 
de helft van deze 400 zaken eenvoudig en de andere helft ingewikkeld. 
Faillissementen komen het meest voor bij kleine bedrijven. Ruim 78 % van de faillissementen over 
1996 had betrekking op bedrijven met niet meer dan vier werknemers. 

2.3 Analyse 

2.3.1 	Het beleidsproces 

De uiteindelijke keuze voor IFT's/een LLHF en de inrichting en werking daarvan, kan niet los worden 
gezien van de ontwikkeling van het beleidsveld horizontale-fraudebestrijding, zo bleek tijdens het 
onderzoek. Het is niet één licht dat op groen heeft gestaan en het is ook niet een eenduidig 
geregisseerd besluitvormingsproces geweest dat uitmondde in intensivering van de aandacht voor .  
horizontale fraude. Kenmerkend voor het ontwikkelingsproces zijn de twee parallel lopende 
ontwikkelingslijnen: die van het financieel rechercheren en die van intensivering van de 
fraudebestrijding. Met name ten aanzien van het OM bestaat het beeld van een onvoldoende gestuurd 
of gecoördineerd proces. Het ontwikkelteam fraude werd waar het de samenwerkingsinitiatieven 
tussen OM en politie betrof, voor een voldongen feit gesteld: de besluitvorming over de IET-structuur 
bleek al te hebben plaatsgevonden zonder duidelijke afstemming met alle betrokkenen bij het OM. 
Een duidelijk begin kent het beleidsproces dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor intensivering 
van de horizontale-fraudebestrijding niet. En het is gezien de voortgaande ontwikkelingen met 
betrekking tot financieel rechercheren nog maar de vraag of met het maken van die keuze dat 
beleidsproces is afgerond. Qua richting is het beleidsproces sterk beïnvloed door de tijdgeest waarin 
op zich redelijk los van elkaar staande trajecten samenvielen. Het OM had met betrekking tot de 
terreinen milieu en economie al ver gevormde ideeën over horizontale samenwerking (OM, 
1997a/1998) en de vorming van expertisecentra; tussen de arrondissementen waren door hetzelfde 
OM al concrete samenwerkingsinitiatieven ontplooid; de marktpartijen vroegen al langere tijd aandacht 
voor hun problematiek; de parlementaire enquêtecommissie signaleerde een achterstand in de 
fraudebestrijding en het toepassen van het instrument financieel rechercheren, en de politie wilde haar 
positie versterken ten opzichte van de BOD'en. 
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• 

• 

• Een bezoek van twee vertegenwoordigers van de private sector aan de minister van Justitie blijkt 

• 
cruciaal te zijn geweest voor de uiteindelijke besluitvorming over intensivering van de bestrijding van 
horizontale fraude, ook al heeft het sindsdien nog bijna een jaar geduurd voor de minister de 
stuurgroep financieel rechercheren verzocht om een tussentijds advies over de bestrijding van 
horizontale fraude. In de periode daarvoor bestond vrijwel uitsluitend aandacht voor de bestrijding van 
verticale fraude en voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel in grote drugszaken. 
Vooralsnog lijkt het Interim-advies meer teweeggebracht te hebben dan het eindrapport financieel 

• rechercheren. Toen de IFT-pilots al liepen leverde de kabinetsformatie, volgens respondenten bij 
verrassing, structurele financiering op van de IET-structuur. Vrijwel alle respondenten zijn van mening 
dat zowel in de keuze voor de IFT-pilots als in de keuze van het tweede paarse kabinet voor 
structurele financiering daarvan, de druk uit de marktpartijen een doorslaggevende rol heeft gespeeld. 

• Eigenlijk kon het kabinet na jarenlang geïnvesteerd te hebben in de bestrijding van verticale fraude, 
niet onder de eveneens jarenlang geuite wensen van de marktpartijen heen. De marksector 'was aan 
de beurt' mede gezien de geschatte omvang aan horizontale fraude. 

• 
De IET-structuur heeft er overigens mede kunnen komen als gevolg van het gebrek aan belangstelling 
voor het thema horizontale-fraudebestrijding in de regio's en arrondissementen. Niemand voelde zich 
beconcurreerd of iets afgenomen. Een tweede belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de komst 
van de IET-structuur was dat het de regio's en arrondissementen geen geld kostte. 

• 
Het beleidsproces wordt gekenmerkt door pragmatisme: reageren op de feiten en omstandigheden die 
zich voordoen en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de condities zoals die op dat moment 
voor handen zijn. Meer wetenschappelijk laat het beleidsproces zich typeren met toepassing van de 

• modellen voor beleidsvorming zoals Glasbergen die in zijn sociaal-wetenschappelijke analyse van 
overheidsbeleid onderscheidt (1984, 49). De beleidsontwikkeling ter intensivering van de bestrijding 

•• 	van de horizontale fraude blijkt zich te gedragen volgens wat hij noemt 'het incrementele model'. 

(11, 	
• Volgens dat model reageren beleidsvormers pas als er zodanige spanningen optreden tussen 
gevestigde handelwijzen en onbevredigde behoeften, dat optreden onvermijdelijk wordt. Liefst passen 
beleidsvormers zich zoveel mogelijk aan. Het zoeken naar voor velen bevredigende oplossingen is 
een belangrijk doel. Sterke veranderingen van de status-quo worden vermeden. 

Glasbergen onderscheidt zes stappen waarlangs incrementele besluitvorming verloopt. Laten we deze 

• • 

	

	stappen los op de ontwikkeling van de fraude-bestrijding, dan ontstaat samenvattend het volgende 
beeld: 

• 

•
1. De selectie van doelen en middelen in de horizontale-fraudebestrijding zijn niet als afzonderlijke 

fasen te onderscheiden; ze lopen gelijk op en ook nog naast elkaar in verschillende sectoren. In 

• 
het interim-advies van de stuurgroep staat zelfs met zoveel woorden dat de pilot-periode zicht 
moet geven op de omvang van de fraudeproblematiek en de bruikbaarheid van deze wijze van 

• 
aanpak. 

2. Er is geen brede studie gedaan naar alternatieve vormen van aanpak van de horizontale fraude. 
Eén alternatief is uitgewerkt en daarop voortbouwend zijn steeds veranderingen aangebracht 
zodat moeilijk valt te onderscheiden wat nu precies de oorspronkelijke situatie was. 

3. Van het ene alternatief (de IFT-structuur) zijn slechts enkele consequenties geanalyseerd. Alleen 
het LRT en het IFT Noord hebben in hun snel tot stand gekomen plan van aanpak een risico-
paragraaf opgenomen. 

• 
4. Er is geen sprake van een vaststaande probleemdefinitie. Er is gestart met een inschatting van de 

fraude-omvang, waarna die omvang steeds opnieuw ter discussie is komen te staan en opnieuw 
is gedefinieerd en gewogen. 

5. Er is niet één te prefereren oplossing gekozen. Respondenten geven als consequentie van het 

• 'poldermodel' aan, dat de test voor een goede wijze van fraude-bestrijding eruit bestaat dat 
meerdere mensen zich er in kunnen vinden. 

4111 	6. De beleidsvorming verloopt stapsgewijs en is meer gericht op het wegnemen van imperfecties in 
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het heden dan op het realiseren van de gewenste toekomstige situatie. De verslagen van de 
vergaderingen van de implementatie-stuurgroep zijn een illustratie van ad hoc keuzes op basis 
van beperkte informatie. 

Het voordeel van deze manier van beleidsvorming is dat snel gestart wordt met wat aan informatie 
voorhanden en bekend is, zonder diepgaand en langdurig te onderzoeken wat er nog meer een rol 
zou kunnen spelen. Een ander voordeel is dat gemakkelijker overeenstemming kan worden bereikt 
met de vele betrokken actoren. Afspraken uit het verleden worden in ere gehouden en slechts beperkt 
wordt er op bijgestuurd, zo blijkt uit de stuurgroep-vergaderingen. Nadelen zijn dat een duidelijke 
koers en eindcoördinatie van de verschillende ontwikkelingslijnen ontbreken. Er is bovendien niet één 
oorspronkelijke situatie die als ijkpunt kan dienen ter beoordeling van de voortgang en de kwaliteit van 
de gerealiseerde oplossingen. 

Kenmerkend voor het verloop van het incrementele beleidsproces is dat het niet kan worden 
overgezet naar andere situaties. Andere beleidsprocessen op dit niveau kennen een eigen dynamiek 
en zullen een daarmee samenhangend verloop laten zien. 
We zullen in het vervolg van dit onderzoeksverslag nog voorbeelden tegenkomen die de parallel met 
het incrementele model versterken. De pragmatische werkwijze loopt als een rode draad door de 
bestrijding van horizontale fraude heen en is bepalend geweest voor inrichting, sturing en 
voortschrijdende ontwikkeling van de pilots. 

2.3.2 	De ernst van de fraudeproblematiek 

Het past binnen de typering van het beleidsproces dat bij de keuze voor intensivering van de 
horizontale-fraudebestrijding geen diepgaande studie is verricht naar de fraude-omvang, maar 
uitsluitend lijkt te zijn afgegaan op inschattingen door de marktsector. Consequentie van het feit dat er 
binnen politie en OM weinig aan fraudebestrijding was gedaan was ook dat men zelf geen informatie 
had om een fraudebeeld samen te stellen. Voor de beeldvorming van de omvang van de horizontale 
fraude was men volstrekt aangewezen op de opgave van de marktpartijen. En paradoxaal genoeg 
school daarin één van de argumenten waarom politie en OM graag de IFT's wilden: het beperken van 
de afhankelijkheid van marktpartijen en de BOD'en. 

De onderbouwing van de keuze voor een IET-structuur met behulp van cijfers over de fraude-omvang 
is mager te noemen. De juistheid van het fraudebeeld werd niet geverifieerd. Ook de stuurgroep en 
dan met name de voorzitter, was hierover niet gerust zo blijkt o.a. uit het verslag van de vergadering 
van de stuurgroep in juni 1997 waar hij met name de vraag beantwoord wil zien of de horizontale 
fraude werkelijke die omvang heeft, zowel kwalitatief als kwantitatief, als door de 'slachtoffers' wordt 
geschetst. Pas tijdens de oprichting van de IFT's werd in het convenant (artikel 13) de uitvoering van 
een nul-meting naar de omvang van de verschillende fraudesoorten binnen het eigen 
verzorgingsgebied aan de IFT's opgedragen. Maar toen waren de IFT's al van start gegaan. 

Nagenoeg alle respondenten van politie en OM met een positie op strategisch niveau geven aan dat 
er over de IFT-structuur is besloten op basis van klachten vanuit de marktsector en niet op basis van 
feiten. Anderen haalden de eerder beschreven constatering aan, dat na jaren lang alleen maar 
geïnvesteerd te hebben in de verticale-fraudebestrijding de beurt nu was aan de private sector. Een 
keuze die vooral politiek zou zijn bepaald waardoor het exacte "fraudebeeld of het schadebedrag er 
niet zoveel meer toe deed. Het probleem van de markt was volgens respondenten uit deze sector ook 
meer de versnippering van de intake van fraude-signalen en het feit dat er met (bovenregionale) 
zaken niets gebeurde, dan dat de zaken zo zwaar en in aantal omvangrijk waren. Marktpartijen 
vonden het overigens natuurlijk prachtig dat er eindelijk aandacht kwam voor hun problematiek. Ook 
het OM kwam het goed uit dat in de schaduw van de IRT-affaire er een vorm van bovenregionaal 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 51 - 

• 
• 
• 
0 
0 
• 
• 
• 
• 

• 

or 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 



• • 
• • 
• 
• • 

• 
0 
1 
• 
• 
41) 

• 
• 
• 

• 
• 

werken van de grond kwam die uitstekend paste binnen de eigen visie. Al langere tijd speelde en 
speelt binnen het OM de idee van het terugbrengen van het aantal arrondissementsparketten en het 
maken van onderscheid in front-offices (voor de dagelijkse zaken dicht bij de klant) en een back-office 
(voor de meer specialistische ondersteuning op de achtergrond). 
Al met al paste het beeld van omvangrijke horizontale fraude prima in ieders belang, en was er mede 
om die reden ook geen directe behoefte om de betrouwbaarheid van de fraude-cijfers nader te 
onderzoeken. 
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Hoofdstuk 3 Het project Financieel 
Rechercheren 

De ontwikkeling en implementatie van de fraudeteams wordt gefaciliteerd vanuit een landelijke 
hulpstructuur die is gevormd rond het project Financieel Rechercheren. De werking van deze 
hulpstructuur wordt in dit hoofdstuk beschreven en is mede bepalend voor de wijze van 
totstandkoming van de IFT's, hun inrichting, de onderlinge samenwerking en het vertalen van 
voortschrijdende inzichten in praktische consequenties. 

3.1 	Projectstructuur en sturing 
De projectstructuur is voor wat betreft de ontwikkeling en implementatie van de IFT-structuur als 
totaal, eenvoudig van opzet. Zij bestaat uit een Implementatiestuurgroep Financieel Rechercheren en 
een Projectbureau Financieel Rechercheren. Het projectbureau functioneert formeel onder 
verantwoordelijkheid van de implementatiestuurgroep, maar wordt feitelijk (beleidsmatig en dagelijks) 
aangestuurd door de voorzitter en vice-voorzitter van de stuurgroep. De projectstructuur is vooral een 
ontwikkelstructuur, waaruit adviezen voortkomen die formeel gesproken ter besluitvorming aan 
beslissers buiten de structuur worden voorgelegd. De projectstructuur is geen lijn-organisatie en heeft 
geen bevoegdheden op basis waarvan bijvoorbeeld de IFT's rechtstreeks kunnen worden 
aangestuurd. 

3.1.1 	Doelstelling van het project Financieel rechercheren 

De doelstelling van het project financieel rechercheren is in oktober 1996 beschreven in de Startnotitie 
Financieel Rechercheren (Stuurgroep, 1996) als een gewenste eindtoestand: 'Binnen drie jaar dient 
financieel rechercheren zich te hebben ontwikkeld tot een integraal deel van de handhavingsketen'. 

Zeven subdoelstellingen werden verwoord: 
1. Het doen van aanbevelingen met betrekking tot organisatorische aspecten voor alle bij financieel 

rechercheren betrokken organisaties (vooral aandacht voor de onderlinge samenhang); 
2. Het verbeteren, en waar nodig tot stand brengen van de communicatie: 

• tussen politie, BOD'en en Justitie; 

• met de private sector; 

• met partners in het buitenland; 

• met de vakdepartementen; 

• alle overige relevante partners; 
3. het op basis van die communicatie (doen) ontwikkelen van methoden om optimale 

gegevensuitwisseling te verzekeren; 
4. ontwikkelen (of samenbrengen) van een opleidingstraject dat de noodzakelijke deskundigheid 

garandeert om te komen tot volwaardig financieel rechercheren; 
5. het ontwikkelen van methoden van financieel rechercheren; 
6. het in nauw overleg met de afdelingen wetgeving van verschillende ministeries ontwikkelen!-

aanpassen van wet-/regelgeving; 
7. het (doen) ontwikkelen van preventieve maatregelen. 
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Voor het project financieel rechercheren was het uitgangspunt dat de ontwikkeling van de IFT's moest 
bijdragen aan financieel rechercheren in het algemeen. Gelijktijdig zouden de ervaringen ook ten 
goede dienen te komen aan de bestrijding van bijvoorbeeld milieudelicten en vormen van zware 
criminaliteit (Projectbureau, 1998b). 

Het project werd bij de start opgedeeld in drie gelijkwaardige deelprojecten: georganiseerde 
criminaliteit, horizontale fraude en ontneming. Met het opleveren van het eindrapport aan de ministers 
in januari 1998 werden deze deelprojecten afgesloten. De aanbevelingen uit het eindrapport werden 
gerangschikt in een aantal taakvelden: deskundigheid, organisatie, proces, samenwerking privaat, 
wetgeving, en evaluatie. leder taakveld kreeg een coördinator die met elkaar uitwisselden in het 
'taakveld-coewdinatorenoverleg'. 
In eerste instantie werd het project aangegaan voor drie jaar. Tijdens het project werd dit verlengd tot 

en met het jaar 2001 om financieel rechercheren breder te kunnen wegzetten dan horizontale-
fraudebestrijding, en om de bij de planning achterblijvende deskundigheidsontwikkeling inhoud te 
kunnen geven 

3.1.2 	De (implementatie)stuurgroep 

Het taak-ontwerp 
Volgens de eerste voortgangsnotitie van het project financieel rechercheren (Projectbureau, 1998f) 
was in fase 1 van het project (de totstandkoming van het eindrapport) vooral een beschouwende rol 
weggelegd voor de stuurgroep. Voor fase 2 (de implementatie) bestond de behoefte aan 'een 
kleinschaliger en daadkrachtiger lichaam dat direct bij de implementatie is betrokken'. 
In haar Interim-advies stelde de stuurgroep voor haar ook te belasten met de implementatie van de 
aanbevelingen. Na de presentatie van het eindrapport is de stuurgroep opgevolgd door de 
Implementatiestuurgroep Financieel Rechercheren. De oorspronkelijke taken van de stuurgroep 
werden door de implementatiestuurgroep overgenomen: 
• het rapporteren aan de RvHC en het college van PG's over de gang van zaken binnen het project; 
• het geven van opdrachten aan de projectleiding; 
• het realiseren van deeladviezen die implementatie-gereed zijn; 
• het genereren van commitment; 
• het zich als leden van de stuurgroep daadwerkelijke inspannen naar de eigen achterban om dit 

commitnnent om te zetten in concrete activiteiten. 

De samenstelling van de implementatiestuurgroep werd ten opzichte van de stuurgroep teruggebracht 
tot acht leden; vier minder dan de stuurgroep omvatte. Die samenstelling van de 
implementatiestuurgroep (en eerder die van de stuurgroep) is opvallend. Vertegenwoordigers van de 
publieke en de private sector participeren op niveau van gelijkwaardigheid in dit hoogste 
projectorgaan. Respondenten spreken in dat kader van, een unieke situatie. Tot dan toe was het 
gebruikelijk dat publieke en private vertegenwoordigers elkaar in klankbord-groepen spraken zoals 
bijvoorbeeld in het verlengde van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. 

De praktijk 
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat de uitnodiging aan de private sector om op het niveau van de 
stuurgroep te participeren (en dus niet beperkt te blijven tot een rol als klankbord) door hen zeer 
positief is ontvangen en ook intern binnen de marktpartijen heeft geleid tot een hoge graad van 
motivatie en mobilisatie om het project te laten slagen. Gezien de brede samenstelling van de 
(implementatie)stuurgroep is het opvallend dat de korpsbeheerders er niet in zijn vertegenwoordigd. In 
de laatste vergadering van de stuurgroep van 26 januari 1998 is dit punt in de rondvraag aan de orde 
geweest met de afspraak om er over na te denken. In de vergaderstukken is hierop geen vervolg 
terug te vinden. 
De respondenten zijn positief over de wijze waarop in de stuurgroep de verschillende partijen met 
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• elkaar samenwerken en de uitstraling daarvan naar buiten. Dat heeft belangrijk bijgedragen aan de 

• 
toenadering tussen particuliere- en publieke partijen. 
Met name de vertegenwoordigers van OM en de marktpartijen vinden dat de IFT's en het LLHF teveel 	

■ :?) 
i---, . 

• 
vrijheid is gelaten bij het ontwerp van hun eigen team. Zij vinden niet dat alle teams exact dezelfde 
vorm zouden moeten krijgen, maar de stuurgroep had wat hen betreft een sterkere regie moeten 

• 
voeren op het gezamenlijk ontwikkelen van de IFT's en het leren van elkaars ervaringen; op de 
planning, en op de andere thema's die naast horizontale-fraudebestrijding ressorteren onder het 

• 
project financieel rechercheren. 

411 	Enkele respondenten geven aan dat zij de afstemming 'bovenlangs' binnen de stuurgroep met andere 	■ .D 

lopende projecten hebben gemist. Genoemd worden het project ABRIO en de uitbreiding van het 

• aantal RIF's. 
c) 

• Vanuit de respondenten van BOD'en, de marksector en de politie komt het signaal dat de stuurgroep 

	

	
1,,) 
,..0 

te eenzijdig de aandacht heeft gelegd op het totstandkomen van de structuur en te weinig op wat met 

01 	die structuur moet worden bereikt. Met name verwachten zij van de (implementatie)stuurgroep dat 
inhoud wordt gegeven aan het fraude-bestrijdingsbeleid en aan het fenomeen financieel rechercheren 

411 	in het algemeen. 

• 

• 
3.1.3 	Het projectbureau 

1111
Het taak-ontwerp 
De projectleiding bestaat uit twee projectleiders: een OvJ en een politieofficier. Samen met een 

IP 	
beleidsmedewerkster en een managementassistente vormen ze het projectbureau. In het kader van 

• dit verslag spreken we gemakshalve over het projectbureau. 

De taken van het projectbureau zijn in de startnotitie van het project financieel rechercheren als volgt 

• 
samengevat: 
• het ondersteunen van de stuurgroep bij de implementatie van financieel rechercheren na opdracht 

411 	van RvHC en college van PG's; 
• het rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang van het project; 

• • het desgewenst informeren van andere belanghebbenden; 
• het adviseren van de stuurgroep ten aanzien van deeladviezen die geïmplementeerd kunnen 

• worden; 
• het ondersteunen van de werkzaamheden van de deelprojecten; 

• • het afstemmen van de deelprojecten op elkaar; 

• 
• het ondersteunen van de implementatie van deeladviezen. 

• Formeel heeft het projectbureau geen bevoegdheden ten aanzien van de IFT's. Het is net als de 
(implementatie)stuurgroep een adviesorgaan. Het projectbureau heeft ook geen inhoudelijke taken 

• 
met betrekking tot bijvoorbeeld de bestrijding van horizontale fraude. Tijdens de ontwikkeling van het 
eindrapport financieel rechercheren (fase 1) werd het projectbureau bijgestaan door een aantal 

411 	deelprojectleiders. Hun taak was het uitvoeren van een inventarisatie van de knelpunten in het eigen 
deelproject, het opstellen van plannen van aanpak voor de projectleiders, en het adviseren van de 

• projectleiders aangaande de subdoelen van het project financieel rechercheren (Stuurgroep, 1996) 

• De praktijk 
Ondersteuning van de implementatie en verdere ontwikkeling van de IFT-structuur is één van de 

• taken van het projectbureau. Het projectbureau staat voor wat betreft de uitvoering van die taak bij 
vrijwel alle in het onderzoek betrokken actoren in aanzien vanwege: 

• • de persoonlijke inzet van medewerkers; 

• 
• het vermogen om het totaal aan acties te overzien en te coördineren, 
• de snelheid van werken; 

411 
• 
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• • 
• het grote netwerk dat wordt beheerd; 	 • 
• het oppakken en oplossen van de IFT's/LLHF overkoepelende zaken (financiën, 

functiebeschrijvingen, handhavingsarrangementen). 	 • 

Het projectbureau wordt gezien als het centrale punt waar alle informatie-, beheers-, en 	• 

besluitvormingslijnen met betrekking tot de IFT-structuur samenkomen. Het functioneren van de 
• stuurgroep is in grote mate afhankelijk van het projectbureau. 

Het projectbureau wordt gezien als kwetsbaar vanwege de geringe personele omvang. De daaraan 1110 verbonden risico's lijken alleen maar groter te worden wanneer aan de projecttaken ook reguliere 
taken worden toegevoegd die nu nog elders worden behartigd zoals het secretariaat van de CCfraude 

• 
en de OvJ-functie voor het LLHF. Het is de vraag in hoeverre de consequenties hiervan binnen de 
bestaande bezetting zijn op te vangen. 

• 

Het projectbureau wordt door de meeste respondenten van OM en politie gézien als een belangrijke 	• 
verbindende factor tussen de IFT's. Zonder die factor zouden de IFT's meer hun eigen weg zijn 
gegaan dan nu het geval is. Binnen de IFT's zijn sterke voorstanders te vinden van een zodanige 	 4, 
ontwikkeling van de IFT-structuur, dat er figuurlijk gesproken een soort IET-Nederland B.V. ontstaat. 
Die IFT-BV. staat voor hen gelijk aan het opereren alsof het één organisatie betreft, met de nadruk op 	• 
gezamenlijke organisatie- en beleidsontwikkeling, een gelijkelijk ingerichte bedrijfsvoering en het 
gezamenlijk draaien van onderzoeken. En dat met instandhouding van de link naar de regio's zoals 	• 
die is ingevuld binnen de huidige opzet. 
De voorstanders van sterke samenwerking tussen de IFT's verwachten van het projectbureau eigenlijk 	111 
meer sturing en coördinatie. Met name gericht op de bedrijfsvoering binnen de teams en het 
gezamenlijk ontwikkelen van daarop gerichte modellen en procedures. Het is inefficiënt, zo vinden zij, 
dat ieder IFT bijvoorbeeld voor zichzelf een kwartaalrapportage, begroting, zaaksregistratie en 111 inrichtingsplan ontwikkelt los van de andere IFT's. Van het projectbureau wordt door de IFT's verder 
verwacht dat ze overzicht houdt over de diverse ontwikkelingen op het terrein van financieel 
rechercheren. Daarover is men overigens tevreden, alleen wordt de vertaling van die ontwikkelingen 
naar consequenties voor de gezamenlijke of afzonderlijke IFT's voor verbetering vatbaar geacht. 
Uit de IFT's komt als reactie op de veelheid van taken van het projectbureau ook het signaal, dat het 
projectbureau niet alles zelf hoeft te doen en meer gebruik zou kunnen maken van de IFT's. 11111 
Binnen de marktpartijen is men minder bekend met de functie van het projectbureau en heeft men 	• 
vooral contacten met de IFT's. • • 
3.2 De Pilotfase 

4111 
3.2.1 	Projectduur 

De pilot-status van de IFT's en het LLHF liep oorspronkelijk van 1 januari 1998 tot en met maart 1999. 
De looptijd was voor alle pilots gelijk, ondanks grote verschillen in startdatum en 	• 
ontwikkelingsstadium. Meer dan deze periode was niet haalbaar, zo gaven respondenten aan. Binnen 
het ministerie van Binnenlandse Zaken waren al vraagtekens geplaatst bij de IET-opzet en deze 	 41 
periode was het maximum waarmee men wilde instemmen. Pas na een positieve evaluatie zou een 010 beslissing worden genomen over het vervolg. De oorspronkelijke pilot voor een periode van 14 
maanden is volgens de meeste geïnterviewden veel te kort geweest voor het opzetten en operationeel 

• maken van een IFT. Met name de marktpartijen en BOD'en zetten deze periode af tegen de tijd die ze 
zelf nodig hebben gehad om bijvoorbeeld expertise op te bouwen. De IFT's zaten met het probleem 410 
om voor de korte duur van de pilot personeel zien te vinden. 
Met het aantreden van het nieuwe kabinet kwam er ook geld beschikbaar voor financiering van de 	• 

• 
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410 3.2.2 	Communicatie 

• Het ontwerp 

•
Het projectbureau heeft voor het project financieel rechercheren een communicatieplan 
(Projectbureau, 1998g) ontworpen op basis waarvan o.a. periodiek een nieuwsbrief verschijnt. 

4111 	Het communicatieplan bevat wel een overzicht van communicatiemiddelen en de overlegstructuur 
binnen het project financieel rechercheren, maar uit het plan wordt niet duidelijk wie voor welke 

• 
communicatie verantwoordelijk is. 
Op basis van het communicatieplan zijn de volgende overlegvormen binnen het project financieel 
rechercheren ingesteld. 

Implementatiestuurgroep 
Eerder in dit hoofdstuk is de taak van de implementatiestuurgroep al beschreven. De 

• vergaderfrequentie is eens per acht weken. 

• Kleine vergadering horizontale fraude (klein clusteroverleg) 
Een beleidsmatig overleg van eens per zes weken tussen vertegenwoordigers van de beide politie-

* 	 departementen, de IFT's, het LLHF en het projectbureau. 

• Grote vergadering horizontale fraude (groot clusteroverleg) 

40, Aan dit overleg nemen alle betrokkenen bij de bestrijding van horizontale fraude deel. Het betreft het 
projectbureau, de IFT's (politiechefs en OvJ's), de IFT's i.o., het LLHF, het KLPD, de ECD, de grote 

• 
regionale politiekorpsen, de grote arrondissementsparketten en de twee politie-departementen. De 
overlegfrequentie is eens per zes weken. Beleidsmatige vraagstukken die iedereen aangaan vormen 

• 
de agendapunten. 

• 
Vergadering taakveldcoördinatoren 
De frequentie van dit overleg ligt niet vast. Deelnemers zijn de coördinatoren van de taakvelden 

• 
waarin de uitwerking van de aanbevelingen uit het eindrapport financieel rechercheren zijn 
ondergebracht. Doelstelling is om de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de 

11111 	aanbevelingen uit het eindrapport te bespreken. De vergadering heeft voor de horizontale- 
fraudebestrijding niet veel betekenis en heeft vooral betrekking op de aanbevelingen uit de andere 

410 	twee deelprojecten uit de eerste fase. In de voortgangsrapportages van het projectbureau wordt per 
taakveld steeds verslag gedaan van de voortgang. 

• 
Voorbereidend Prioriteiten Overleg (VPO) 

• Dit is een maandelijks plaatsvindend operationeel overleg waaraan de IFT's (operationele chefs), het 
LLHF en de BOD'en deelnemen. Het staat onder voorzitterschap van een landelijk OvJ van het 

• landelijke parket. Onderwerpen van gesprek zijn de zaakstoewijzing en uitwisseling van operationele 
informatie. 

• 

• 
De praktijk 
Respondenten stellen vast dat de diverse vormen van overleg zich concentreren om de IFT-structuur. 

• 
Terwijl financieel rechercheren meer is dan de bestrijding van horizontale fraude. 
Uit het onderzoek blijkt dat feitelijkheden aangaande de IET-structuur ondanks dat ze in onderliggende 

1111 	stukken zijn terug te vinden niet door iedereen op dezelfde manier worden beleefd. Dat is onder 
andere terug te voeren op de onoverzichtelijkheid van het beleidsvormingsproces, het moment 

• 
waarop mensen bij dat proces zijn betrokken, en de veelheid aan informatie. De IFT's beschikken over 
relatief weinig medewerkers die vanaf het begin van het project financieel rechercheren (1996) bij de 

• ontwikkelingen zijn betrokken. En achteraf inlezen is vrijwel onmogelijk gezien de spreiding van de 

OIO 

• 
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informatie over tal van documenten, en de vele concepten en aangepaste versies die er bestaan. Wij 
hebben deze informatie-achterstand over het gehele onderzoeksveld aangetroffen. 

Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarover breed in het onderzoeksveld onduidelijkheid 
bestaat: 
• de organisatorische inbedding van de IFT's binnen OM en politie; 

• de status van het VPO; 
• de organisatorische positie, de taken, de status, en de naam van het LLHF; 
• de status van de kwartaalrapportages; 
• de positie van de regiokorpsen die niet onder een IFT vallen; 

• de taakstelling van de grootstedelijke IFT's; 
• de voortgang en betekenis van de handhavingsarrangementen; 
• de verhouding van de IFT's ten opzichte van de BFO's/Bureaus Financieel Rechercheren en de 

RIF's; 
• de geldstromen van Binnenlandse Zaken naar de beheersregio's, en van Justitie via het OM naar 

de beheersparketten; 
• de wegingscriteria van het LRT; 

• het onderscheid middelzware- en zware fraude; 

• of de IFT's naast horizontale- ook de verticale fraude bestrijden; 

• de verhouding tussen de taak van de IFT-OvJ en de fraude-officieren in de arrondissementen. 

Inmiddels is het klein clusteroverleg opgeheven gezien de overlap met het 'groot clusteroverleg'. Dat 
clusteroverleg wordt door de deelnemers in principe als zinvol ervaren. Met name voor het 
gelijkschakelen van ieders informatiepositie werkt het goed. Maar de deelnemers uit de IFT's 
verwachten van het clusteroverleg ook inhoudelijke afstemming en ontwikkeling van beleid en 
bedrijfsvoering. Dit aspect komt volgens hen onvoldoende uit de verf. Voor een deel wordt dat 
geweten aan de gemêleerde samenstelling van het clusteroverleg en de daarmee samenhangende 
verschillen in belangen. Door de IFT's is het voorstel gedaan om op dezelfde dag van het cluster-
overleg ook een thematische bijeenkomst te houden, waarin vooral de inhoud centraal staat. 

De praktijk heeft een niet in het communicatieplan beschreven extra overleg opgeleverd. Het heeft 
geen formele naam maar wordt in de praktijk aangeduid als de 'SAIL-vergadering' (zie ook paragraaf 
6.3.2). Vertegenwoordigers uit de IFT's werken in dit overleg gezamenlijk aan het beschrijven van 
bedrijfsprocessen, maar waarderen het vooral vanwege de mogelijkheid om informeel van gedachten 
te wisselen over tal van praktische en operationele knelpunten. 

De werking van het VPO wordt beschreven in hoofdstuk 10. 

3.2.3 	De pilots als resultaat 

Met de pilots als resultaat doelen wij op wat er organisatorisch tot stand is gebracht en niet op de 
inhoudelijke resultaten ten aanzien van de fraudebestrijding. Het Interim-advies van de stuurgroep 
bevatte als doelstelling van de pilotfase vooral organisatorische resultaten. Ook de respondenten in 
het onderzoek noemden desgevraagd vooral de tot stand gebrachte structuur als resultaat van de 
intensivering van de horizontale-fraudebestrijding en zelfs van het veel meer omvattende project 
financieel rechercheren. Volgens de meeste respondenten van de politie is de gelijkwaardigheid 
tussen de deelprojecten binnen het project financieel rechercheren verdwenen na de vraag om een 
Interim-advies door de minister van justitie. Daarna heeft vooral de horizontale-fraudebestrijding in de 
belangstelling gestaan en de andere twee deelprojecten veel minder. Ook uit de verslagen van de 
vergaderingen van de (implementatie-)stuurgroep blijkt dat vanaf maart 1997 de IFT's, naast het 
thema deskundigheidsontwikkeling, het meest prominente agendapunt vormden. De respondenten die 
vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest bij het project betreuren deze gang van zaken. Zij vinden 
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• dat het project financieel rechercheren synoniem is geworden aan de IFT-structuur en de bestrijding 

	

	
,, 
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• 
van horizontale fraude. Als gevolg daarvan gaat de aandacht teveel uit naar de bovenregionale IFT's 

	

en is er te weinig steun voor initiatieven binnen de regio's. Met hen vragen meer respondenten zich af 	
,z) 
I—,  

• 
of de IFT-structuur niet een te zwaar middel is in relatie tot de omvang en maatschappelijke impact 
van horizontale fraude. Er zijn ook respondenten die het positief waarderen dat het project financieel 

• 
rechercheren concrete vorm heeft gekregen met het tot stand brengen van de IFT-structuur. Aan de 
horizontale-fraudebestrijding heeft het een belangrijke impuls gegeven en zij verwachten daarvan een 

• uitstraling naar het totale terrein van financieel rechercheren. Vrijwel alle respondenten missen 

	

voortgang op het vlak van de ontwikkeling van opleidingen. Zij vragen zich af hoe opleidingsresultaten 	CD 
• zo lang hebben kunnen uitblijven en hadden van de implementatiestuurgroep op dit punt meer sturing 

•
verwacht. 

,-...D 

III 	De pilots zijn in korte tijd van de grond getrokken inclusief financiering en het vervuld krijgen van 

	

andere randvoorwaarden. De meeste respondenten zijn daarover zeer positief. Zij noemen de 	i--,.  

• 
volgende kritische succesfactoren die de realisatie van de IFT-structuur tot nu toe hebben mogelijk 
gemaakt: 

. 	 • persoonlijk commitment van het hoogste niveau binnen het OM en de politie, waardoor ook 
barrières konden worden genomen die anders een blijvend obstakel zouden hebben gevormd; • • een gemengde stuurgroep financieel rechercheren (overheidspartijen en marktpartijen) 

• 
aangaande een onderwerp dat de kerntaak van de overheid nauw raakt en dat een symbool is 
geworden voor het als partijen serieus nemen van elkaar; 

• 
• de persoonlijke inzet van een kleine groep mensen van het projectbureau, de IFT's i.o., het LLHF 

en het LRT, en de 'absolute rugdekking' van het hoogste niveau binnen de OM-organisatie; 

• 
• het sterke relatie-management vanuit met name het projectbureau en de IFT's i.o.; 

• de pragmatische niet-ambtelijke benadering van het project financieel rechercheren; 

• • de exogene financiering en de invloed van het projectbureau op het departementale 
beslissingsniveau onder andere voor wat betreft de ter beschikking stelling van gelden. 

• 

• 
Een aantal respondenten ziet bij ongewijzigd beleid ook een aantal risico's. Zij vrezen en bemerken 
dat de implementatiestuurgroep de aandacht voor de IFT-structuur niet zal kunnen handhaven op het 

• 
niveau van de projectstart. Onvermijdelijk zullen andere onderwerpen de aandacht van 
stuurgroepleden opeisen naast de bestrijding van de horizontale fraude. Anderen zien de regulier 

• 
geworden financiering als een vermindering van het vermogen tot sturing. Daarmee is de kracht uit de 
convenanten met de ministers gehaald, zo vinden zij. 

• 

• 
• 3.3 Ontwikkeling/samenbrengen van opleidingen als 

resultaat 
• 
• 
• 

3.3.1 	Uitgangspunt 

De ACC signaleerde in 1995 een veelvoud aan financiële opleidingen (ACC, 1995b). In de Nota 
• Financieel Rechercheren (ACC, 1995a) treffen we een overzicht aan van de door de politieregio's 

• 
afgenomen opleidingen, en een voorstel tot indeling van die opleidingen in niveaus 1 t/m 4. Eén van 
de doelstellingen van het project financieel rechercheren is de ontwikkeling en/of het samenbrengen 

• 
van opleidingen op het terrein van financieel rechercheren. Als model stond daarbij voor ogen het 
opleidingstraject Georganiseerde Criminaliteit (project Behling) zowel qua omvang van de doelgroep 

• 
als qua niveau van deskundigheid (Gooren, 1998, 73). Specifiek met betrekking tot de 'horizontale-
fraudebestrijding is deze algemene doelstelling vertaald in aanbeveling 8 van het eindrapport 

• 

• 
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financieel rechercheren (Stuurgroep, 1997b, 44): ontwikkel een opleidingstraject op het onderdeel 
horizontale fraude, waarin alle facetten van de financiële recherche aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de 
deelnemers aan het loket en de clusters bij voorrang (tezamen) worden opgeleid. 

3.3.2 	Opleidingsniveau's 

Niveau 1 
Dit instapniveau heeft de vorm van een zelfstudiepakket voor de politie en de BOD'en. Het is een 
zogenaamde 'aangewezen opleiding', wat inhoudt dat de opleidings- en ontwikkelingskosten gemaakt 
door de politie, door Binnenlandse Zaken worden betaald (Projectbureau, 1999b, 5). Het lespakket 
bestaat uit een naslagwerk en naar keuze een video, CD-ROM of een CD-I; dit is oorspronkelijk 
ontwikkeld door de politieregio Amsterdam-Amstelland. Tijdens de zelfstudie kunnen cursisten worden 
begeleid door praktijkbegeleiders. Iedere regio en elk politie-opleidingscentrum kan twee 
medewerkers laten opleiden tot praktijkbegeleider niveau 1. Het LSOP/ICR geeft de studiepakketten 
gratis uit onder de voorwaarde dat na maximaal een jaar een examen wordt afgelegd. Wordt niet aan 
die voorwaarde voldaan, dan wordt het pakket alsnog in rekening gebracht. 

Niveau 2 en 3 
Het niveau 2 is bedoeld voor algemeen rechercheurs en officieren van justitie, parketsecretarissen en 
rechters-commissarissen. Het beheersen van kennis op niveau 1 is een instapvoorwaarde voor niveau 
2. Rechercheurs moeten ook de Cursus Algemeen Rechercheur hebben gevolgd. Medewerkers van 
justitie zullen de opleidingen recherchekunde en recherchemanagement met goed resultaat moeten 
hebben gevolgd. 

Niveau 3 is met name bedoeld voor de financieel rechercheur of -deskundige die op HBO-niveau 
financieel onderzoek verricht of daarbij ondersteunt, en voor de gespecialiseerde OvJ, 
parketsecretaris of RC. Als instapeis geldt voor de politie een HBO werk- en denkniveau. Voor alle 
kandidaten geldt als eis het beheersen van kennis op niveau 2: 

Het opstellen van de eindtermen is uitbesteed aan het CITO en geschiedt in het verlengde van de 
door dit instituut ontwikkelde eindtermen voor de kernteams. Het expertteam heeft in juni 1999 de 
concept-eindtermen op hoofdlijnen goedgekeurd. ICR en SSR nemen, afgestemd op deze 
eindtermen, het curriculum-ontwerp voor hun rekening. Het Centraal Examenbureau LSOP gaat de 
examinering doen voor de politie en mogelijk ook voor het OM en de ZM. 

Niveau 4 
De opleidingen op niveau 4 zijn postdoctorale studies betreffende opsporing van financiële aspecten 
van misdaad. Ze zijn bedoeld voor medewerkers met een academische achtergrond (accountancy, 
bedrijfseconomie, rechten) en staan open voor deelnemers uit de publieke- en private sector. Er zijn 
twee opleidingen. Een opleiding opgezet door een samenwerkingsverband van de universiteit Leiden, 
Nivra/Nijenrode en het project financieel rechercheren; en een opleiding die wordt georganiseerd door 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
De eerste opleiding is modulair opgebouwd met twee stromen: een acountancy-applicatie voor de 
jurist, en een juridische applicatie voor de accountant (opleiding tot Forensisch Accountant). De 
eindtermen worden vastgesteld door de Universiteit Leiden en door het FORAC 6. Per 1 maart 1999 
zijn de eerste cursisten van start gegaan. 

De tweede opleiding op niveau 4 wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit en leidt op voor 
de titel Certified Forensic Auditor (CFA). De opleiding duurt voor economen en juristen twee jaar 
waarvan het laatste jaar gezamenlijk wordt gevolgd. Accountants volgen een aparte opleiding van een 
jaar. In september 1999 is de opleiding gestart. 

6 
Overlegorgaan van forensische accountants uit de publieke- en private sector, onder toezicht van het NIVRA 
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• 
• 
• 

Leidinggeven aan financieel onderzoek 
• Buiten de niveau-aanduidingen om is er ook een cursus voorzien voor OvJ's, RC's, recherchechefs en 

•
projectleiders die leidinggeven aan financieel onderzoek. Inhoudelijke kennis op niveau 3 wordt voor 
hen niet nodig geacht. De cursus zal een overzicht bieden van de methoden en technieken die 

• 
worden ingezet bij financieel rechercheren. Mogelijk dat deze opleiding ook opengesteld gaat worden 
voor de ZM. De cursus zal voor wat betreft de politie de status van 'aangewezen opleiding' krijgen. • 

• 3.3.3 	Het Expertteam 

• 
Het expertteam is in het voorjaar van 1999 opgericht om de ontwikkeling en normering van de 
opleidingsniveaus met betrekking tot financieel rechercheren te beoordelen. De taken zijn als volgt 

• 
beschreven (Projectbureau, 1999b, 12): 
• het adviseren inzake de bouw van het (nieuwe) opleidingssysteem; 

• • het ijken van eindtermen en taakprofielen voor de niveaus 2 en 3 op de behoeften van de 
afnemers; 

• • het adviseren bij de voordracht tot 'aangewezen opleiding'; 
• het adviseren inzake het (permanent) herijken van eindtermen en taakprofielen voor de niveaus 

• 1,2 en 3; 

• 
• het zijn van aanspreekpunt voor politie, OM en BOD'en inzake de aansluiting van niveau 4 op de 

wensen van de publieke sector 

• 
• het adviseren over de inhoud van de opleiding richting Universiteit Leiden, NIVRA/Nijenrode en 

eventueel andere aanbieders van vergelijkbare opleidingen; 

• 
• het adviseren inzake de openstelling van (modules van) niveau 4 voor cursisten buiten de primaire 

doelgroep. 

• 
Het team staat onder voorzitterschap van de portefeuillehouder financieel rechercheren uit de RvHc 

• en is zeer breed samengesteld. Het bestaat uit in totaal 17 vertegenwoordigers van o.a. private 
partijen, OM, politie-regio's, BFO/BFR, ICR, SSR, IFT's, LRT, BOD'en, FORAC. 
Leden van de private sector hebben zitting in het team omdat in de toekomst opleidingen 
waarschijnlijk ook opengesteld worden voor medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen 

• en dergelijke. Het expertteam wordt tijdelijk ondersteund door het CITO, wat zal overgaan in vaste 
ondersteuning door een onderwijskundige (0,5 fte). 

• De portefeuillehouder financieel rechercheren uit de RvHC wordt opgenomen in de programmaraad 
van het ICR. Een ander lid van het expertteam zal worden uitgenodigd om zitting te nemen in de Raad 

• van Toezicht voor de postdoctorale opleiding van NIVRA/Nijenrode. 

• 

• 
3.3.4 	De praktijk 

In het eindrapport Financieel Rechercheren is als aanbeveling opgenomen (Kolthoff en Speijers, 
• 1997, 12): 'Geef het LSOP (lees Rechercheschool) en de SSR opdracht gezamenlijk een 

opleidingstraject te (doen) ontwikkelen en uit te voeren voor de gehele handhavingsketen op basis 
van de in de deelrapportage Deskundigheid genoemde uitgangspunten. Belast de projectleiding met 

• 
de begeleiding hiervan' 

De formele opdracht is volgens vertegenwoordigers van deze instituten pas in juli 1999 verstrekt. 
Ondertussen zijn beide instituten wel aan een voorverkenning begonnen. Op 19 april 1999 verschijnt 

• 
als beoogd blauwdruk het 'Raamplan financieel rechercheren' (1999) van het ICR. Door de SSR is 
een afzonderlijk 'Opleidingsplan Financieel Rechercheren (versie 2) geschreven. 

• 
Van de aanbeveling nr. 8 uit het eindrapport financieel rechercheren is volgens vrijwel alle 

• respondenten van politie, OM en BOD'en weinig terecht gekomen. Er zijn nog geen opleidingen, laat 

• 

• 
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staan dat er een voorrangssituatie zou kunnen gelden voor de medewerkers van de IFT's en het 
LLHF. 
De ontwikkeling van opleidingen komt moeizaam van de grond. Verschillende factoren spelen daarbij 
een rol: 
• De SSR kan als zelfstandige stichting alleen aan de slag als .het geld krijgt. Er wordt bovendien 

een groot beroep op gedaan door andere afnemers. 
• De ICR wil volgens respondenten een zodanige kwaliteit leveren dat men eerst zichzelf de materie 

helemaal eigen maakt en dan pas met nieuwe producten wil komen. 

• Gebrek aan samenwerking tussen ICR en het CITO 
• Onvoldoende grip op de diverse ontwikkelingsactiviteiten vanuit het centrale niveau. 

Ondertussen lijkt het opleidingsaanbod zelfs te verminderen. De opleiding bankleer die onder 
auspiciën van de SSR wordt gegeven door het NIBE, is vanaf 1 januari 2000 niet meer toegankelijk 
voor politieambtenaren. De SSR werkt primair ten behoeve van OM en ZM en mag vanuit de reguliere 
middelen geen gesubsidieerde opleidingen meer geven aan politiemensen. 

In het Masterplan Opleidingen (1999b, 13) wordt een inventarisatie aangekondigd door het ICR en 
SSR van wat door politie en OM aan bestaande opleidingen op het gebied van financieel 
rechercheren daadwerkelijk is gevolgd. Deze inventarisatie is feitelijk uitgevoerd door het BFO-
platform, maar de ruwe uitkomsten zijn nog niet bewerkt tot een eindresultaat. Het IFT-Noord heeft 
een inventarisatie gemaakt van de opleidingen met als onderwerp telecomfraude (IFT-Noord, 1999a). 

Binnen de private sector wordt breed de opvatting gedeeld dat de politie niet teveel eigen mensen 
moet opleiden tot het kennisniveau zoals dat binnen marktpartijen aanwezig is. Gebruik politiemensen 
waar ze goed in zijn (opsporing) en laat marktpartijen die andere expertise wel leveren, zo luidt de 
opvatting. Een praktisch voorbeeld wordt ter illustratie van dit standpunt aangehaald. Een 
brandenonderzoeker bij de grotere verzekeringsmaatschappijen doet 80-100 zaken per jaar; bij politie 
is de oorspronkelijke eis voor certificering van 30 branden per jaar verlaagd omdat er onvoldoende 
branden zijn. 
Vanuit de politie wordt tegen het argument van de marktpartijen in gebracht, dat ze voor de levering 
van deskundigheid niet afhankelijk wil zijn van partijen die een specifiek belang dienen in plaats van 
het algemene belang. 

De stand van zaken per opleidingsniveau: 

Niveau 1 
In het najaar van 1999 vinden de eerste examens plaats. Totaal zullen volgens informele opgave van 
het Centraal Examenbureau LSOP ongeveer 340 kandidaten aan de examens deelnemen. Het 
zelfstudiepakket is inmiddels ook aangepast voor het OM, maar respondenten van het OM zijn niet 
overtuigd van de bruikbaarheid voor een andere doelgroep dan waarvoor het oorspronkelijk is 
geschreven. 

Niveau 2 en 3 
De opleidingen voor niveau 2 en 3 moeten voor wat betreft de politie ook zogenaamde aangewezen 
opleidingen worden. De opleidingen zijn nog niet ingevuld. Vrijwel alle respondenten van politie en OM 
zijn hierover uiterst negatief. Men vindt de ontwikkeling ten opzichte van de datum waarop het 
eindrapport Financieel Rechercheren is aangeboden, veel te lang duren. Er is weinig vertrouwen in 
een snelle oplevering van de cursussen waardoor IFT's overwegen op een alternatieve wijze in de 
opleidingsbehoefte te voorzien c.q. daartoe al zijn overgegaan. Er is vanuit het politie- en OM-onder-
wijs kritiek op de keuze voor het CITO gezien de, naar de mening van deze respondenten, beperkte 
ervaring van dit instituut binnen de politie en de gedetailleerde vorm waarin eindtermen worden 
beschreven. Er is ook weer kritiek op het ICR wegens gebrek aan samenwerking met het CITO. 
Niveau 4 
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• 

• 

• Beide opleidingen draaien. 

• 

• 3.4 Projectverantwoording 
• Het projectbureau heeft per kwartaal uitgebreide voortgangsrapportages over het totale project 

• 
financieel rechercheren vervaardigd voor de implementatiestuurgroep. Vanaf de start van fase 2 zijn 
er maar liefst zes rapportages verschenen. De rapportages waren voor de stuurgroep en de 

• departementen een belangrijke informatiebron. Ze bevatten ook tal van aanbevelingen waarvan 
overigens niet duidelijk wordt wat er uiteindelijk mee is gedaan. Er is sprake van een positieve 

• ontwikkeling in de kwaliteit van de rapportages. Ze geven gaandeweg het project steeds meer 
informatie. De verwachting dat deze ontwikkeling zich voortzet is dan ook alleszins gerechtvaardigd. 

• Wel valt een aantal zaken op die mogelijk in verdere verbeteringen kunnen worden betrokken. In 

• 
iedere rapportage wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke doelstellingen uit het eindrapport 
financieel rechercheren. Terwijl er ondertussen van alles in beweging is gekomen wat mogelijk ook 

• 
een ander licht heeft geworpen op de uitgangspunten c.q. er zaken aan heeft toegevoegd. Dat geeft 
weinig informatie over voortschrijdende inzichten in het beleids- en implementatie-proces. Verder zijn 

• 
de rapportages hoofdzakelijk positief: er staan nauwelijks knelpunten in (met uitzondering van de 
ontwikkeling van opleidingen) terwijl wij tijdens het onderzoek toch wel een aantal problemen zijn 
tegengekomen die ons inziens het vermelden waard zouden zijn geweest (zie paragraaf 3.1.2). De 
passages in de rapportages over de ontwikkeling binnen de IFT's beperken zich tot losse berichten 

• over de afzonderlijke IFT's zonder betrokken te worden op het totaal van de IET-structuur en 
eventuele consequenties van de keuze van het ene IFT voor de andere. 

• 

• 
De kwartaalcijfers van de IFT's die met ingang van 1999 in de rapportage zijn opgenomen, geven een 
indicatie van wat het IFT in behandeling heeft. Maar er blijkt bijvoorbeeld niet uit wat nieuw in 

• 
behandeling is genomen en wat al in behandeling was. Ook wordt niet dtjidelijk wat totaal aan zaken 
is aangemeld en door wie, en wat met de niet in behandeling genomen meldingen is gebeurd. Wij 

• zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de cijfers omdat wij niet alle zaken bij de IFT's hebben 
kunnen traceren c.q. hebben geconstateerd dat zaken verkeerd zijn geregistreerd. De cijfers 

• overlappen met de jaarrapportage van het LLHF maar stemmen er niet geheel mee overeen. De 
cijfers van het LRT zijn niet in de rapportages opgenomen. 

• 

• 

• 3.5 Planning 

• 
Het project kent niet een tijdlijn waarlangs alle activiteiten zich voltrekken. De IFT's zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen voortgang. Centraal wordt door het projectbureau getracht er een 

• 
planning op na te houden voor de ontwikkeling van opleidingen maar die moest al herhaaldelijk 
worden herzien. Het projectbureau ontbreekt het ook aan formele instrumenten om daar op te sturen. 
Dit patroon is overigens consistent met onze typering van het beleidsproces. 
De planningen voor de ontwikkeling van opleidingen zoals die zijn opgenomen in de 'Planning 

• financieel rechercheren' (Projectbureau, 1998e) het Masterplan (Projectbureau, 1999b), het Raamplan 
financieel rechercheren (ICR, 1999) en de diverse voortgangsnotities, zijn weinig realistisch gebleken. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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3.6 Toekomst 
Er bestaat binnen de IFT's enige zorg over de overdracht van taken van het projectbureau op het 
moment dat het project formeel wordt afgesloten. Nu is het projectbureau nog de verbindende factor 
maar dat zal niet altijd zo blijven. Een van de kenmerken van een project is de eindigheid, en het zou 
in beginsel mogelijk moeten zijn dat de IFT's op enig moment zelf zorg dragen voor de onderlinge 
informatie-uitwisseling en coördinatie. Inmiddels is daarop vooruitlopend het secretariaat van de 
CCfraude al ondergebracht bij het projectbureau. Ook zijn er plannen om de taken van het 
projectbureau en het LLHF onder te brengen in een nieuw te vormen Landelijk Bureau Fraude. In 
hoofdstuk 5 gaan we hier voor wat betreft de toekomst van het LLHF nader op in. Er zijn dus al 
ontwikkelingen die anticiperen op een mogelijk veranderende status van het projectbureau. Als 
externe ontwikkeling is in dit verband het project 'bovenregionale voorzieningen' zoals toegelicht in het 
'Beleidsplan Nederlandse Politie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Ministerie 
van Justitie, 1998, 34-35) van belang. Vanuit de gedachte dat er meer eenheid moet komen in het 
geheel van bovenregionale samenwerkingsvormen en uitvoeringsorganisaties wordt een studie 
verricht naar de wijze waarop die samenwerking het beste vormgegeven en gestuurd kan worden. 
Ongetwijfeld zal ook de IFT-structuur en de vraag naar permanente ondersteuning van 'projectbureau-
achtige' taken onderwerp van onderzoek vanuit dit project zijn. 

3.7 Analyse 

3.7.1 	De (implementatie)stuurgroep 

Afgaande op de vergaderverslagen, de onderwerpen van besluitvorming en het gespreksmateriaal, 
ontstaat van de stuurgroep eerder het beeld van een klankbord, dan van een sturend orgaan. Het lijkt 
vooral een informatief overleg waarin de projectleiding antwoord geeft op vragen van de 
stuurgroepleden en de stuurgroepleden elkaar onderling informeren over ontwikkelingen binnen de 
eigen sector. Informatie lijkt vooral voor kennisgeving te worden aangenomen. Niet duidelijk wordt 
bijvoorbeeld of en hoe de vele aanbevelingen van de projectleiding in haar voortgangsrapportages 
door de implementatiestuurgroep zijn ontvangen. De terugkoppeling uit de IFT's zoals die door 
teamleiders van OM en politie een aantal keren heeft plaatsgevonden, betrof vooral informatie over 
'hoe goed het gaat'. Er worden aan de stuurgroep weinig knelpunten voorgelegd, en door de 
stuurgroep wordt weinig doorgevraagd. De verslagen van de implementatiestuurgroep bevatten dan 
ook nauwelijks principiële standpunten en opdrachten, terwijl de projectvoortgang daarmee voor wat 
betreft een aantal onderwerpen wel zou zijn gebaat. Wij denken dan aan de positie van het LLHF, de 
aanlevering van zaken door de marksector, de moeizame voortgang van de 
handhavingsarrangementen, de eveneens moeizame voortgang van de deskundigheidsontwikkeling, 
en de organisatorisch lastige situatie binnen de IFT's voor wat betreft het OM-deel en het politie-deel. 
Agendapunten die mogelijk gebaat zouden zijn geweest met een duidelijk doorhakken van knopen, 
zoals nog verder zal worden geïllustreerd in dit verslag. 

De bevoegdheden van de implementatiestuurgroep zijn niet duidelijk omschreven en daarmee is ook 
de sturing op de implementatie van de aanbevelingen uit het Interim-rapport en het eindrapport 
financieel rechercheren onduidelijk. Dat is verklaarbaar omdat een hiërarchische lijn tussen de 
implementatiestuurgroep en de IFT's, het LLHF en het LRT ontbreekt. Die teams kennen inmiddels 
hun eigen beheers- en gezagsstructuur bestaande uit de regio's/het KLPD en de 
arrondissementsparketten/het landelijk parket. De implementatiestuurgroep heeft geen zelfstandige 
bevoegdheden. Daarom is de verankering op het hoogste niveau binnen politie en met name het OM 
ook zo succesvol geweest. De bevoegdheid van de Raad van Hoofdcommissarissen en vooral die van 
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• 

• 

• het college van PG's viel op deze wijze samen met die van (vice-)voorzitter van de stuurgroep. 

• 
Daardoor leek het alsof de stuurgroep stuurde, maar in feite waren het de afzonderlijke 
stuurgroepleden die gebruik maakten van hun reguliere positie. Dat maakte een onorthodoxe aanpak 

• 
volgens korte lijnen mogelijk. Een aanpak die op de besluitvorming tot de instelling van de IFT's 
positief heeft gewerkt. 

• Het probleem van de sturing heeft zich met name gemanifesteerd in de implementatie-fase terwijl 

• 
volgens de eerste voortgangsnotitie van het projectbureau juist in die fase de noodzaak van een 
daadkrachtig stuur-orgaan groot was. Met de intreding van de tweede fase van het project financieel 

• 
rechercheren is de positie van de implementatiestuurgroep en het projectbureau verzwakt. De 
feitelijke sturing is verschoven naar de organen met een duidelijke bevelslijn ten opzichte van de 

• IFT's. Naast de genoemde politieregio's en arrondissementsparketten/het landelijk parket, is de 
CCfraude daarvan een voorbeeld. De sturing door deze volledig uit leden van het OM bestaande 

411 	commissie is tijdens de ontwikkeling van de IFT"s steeds sterker geworden. De stuurgroep had als 
voorganger van de implementatie-stuurgroep van deze situatie geen last omdat het geen 

• uitvoeringsorgaan was maar een adviesorgaan. 
Een goed voorbeeld van de implementatie-problematiek is de inname van meldingen en de 

• zaaksvoorbereiding door het LLHF en de zaakstoewijzing door het VPO. Op de agenda van de 
implementatiestuurgroep komen deze onderwerpen niet of slechts in de marge voor, terwijl ze volgens 

• respondenten in (een deel van) de CCfraude intensief zijn besproken. 

• 

• 
Het ontwikkelteam fraude van het OM stelt in haar rapport 'Zicht op fraude' voor om een hoofdofficier 
vrij te stellen als portefeuillehouder financieel rechercheren gezien de verwachtte zwaarte van de 

• 
portefeuille. Op pagina 8 van het rapport schrijft zij: 'Het ontwikkelteam is van oordeel dat gelet op de 
huidige belasting van het college en de hoofdofficieren het vrijwel ondoenlijk geacht moet worden om 

• deze veeleisende taak door één van de zittende PG's of HOvJ's te laten vervullen. ( 	) Gelet op het 
belang dat de politiek, de particuliere sector, maar ook het OM zelf aan fraudebestrijding hechten, zal 

• tenminste voor de aanvangsperiode van enige jaren op voldoende niveau capaciteit moeten worden 
vrijgemaakt. Het ontwikkelteam is van mening dat anders de kans van slagen onaanvaardbaar 

• afneemt'. Het voorstel van het ontwikkelteam is vooralsnog niet overgenomen. Wel heeft een van de 
bestaande hoofdofficieren vooralsnog op papier het aandachtsgebied fraude gekregen 

• 

• 
Toch heeft het probleem van de sturing op de ontwikkeling van de IFT's maar ten dele te maken met 
het vraagstuk dat het ontwikkelteam signaleert. Natuurlijk is de hoeveelheid tijd die een collegelid kan 

• 
vrijmaken voor directe aansturing van het project financieel rechercheren beperkt. Maar ook als dat 
meer zou zijn geweest was het sturingsvraagstuk tijdens de implementatie-fase nog niet opgelost, 

• omdat pas in deze fase de complexiteit van de beheers- en gezagsstructuur van de inmiddels 
operationele IFT's zich deed gelden. Er kwamen meer spelers op het veld met eigen bevoegdheden 

• en verantwoordelijkheden. 

• Opmerkelijk is dat verschillende respondenten de verklaring voor het sturingsvraagstuk leggen bij het 
inmiddels legendarische Nederlandse poldermodel gericht op draagvlak, consensus en harmonie. 

• 

1111 	3.7.2 	Het projectbureau 

• Uit het gespreksmateriaal blijkt dat het projectbureau met name in fase 1 van het project financieel 

• 
rechercheren een belangrijke invloed heeft opgebouwd. Invloed (of macht), gedefinieerd als 'het -tot 
op zekere hoogte- kunnen bepalen van of richting geven aan het gedrag van een ander of anderen' 

• 
(Mulder, 1977). Deze invloed vloeit niet in absolute zin uit de positie van het projectbureau voort, maar 
uit de relaties die ze onderhoudt. Het gaat dan ook niet zozeer om de invloed die het projectbureau 

• 
formeel heeft, maar om wat aan haar wordt toegeschreven (met name vanuit de publieke- en minder 
door de private sector) Op basis van het onderzoeksmateriaal komen wij met de indeling van Mulder 

• 
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tot de volgende typering van de invloed door het projectbureau: 

• Het wordt geacht invloed te kunnen uitoefenen op het al dan niet beschikbaar krijgen van 
financiën ten behoeve van de IFT's/LLHF (kort aangeduid als 'sanctiemacht'). 

• Het zit dicht tegen de hoogst verantwoordelijke leidinggevende (de PG), vormt daarmee merkbaar 
'twee handen op één buik' en wordt daardoor als synoniem gezien aan de doorslaggevende stem 
van de PG (formele macht). 

• Binnen het projectbureau is veel (inhoudelijke en organisatorische) kennis van fraudebestrijding 
aanwezig, gecombineerd met een groot netwerk. Men weet waarover men praat en is breed en 
diepgaand geïnformeerd. Men heeft bovendien, vrijwel als enigen, zicht op het totaal (expert-
macht). 

De invloed van het projectbureau wordt door de respondenten vanuit de politie groter ingeschat dan 
door die van het OM. Voor een deel lijkt dat te worden verklaard door de mate waarin men zich 
afhankelijk voelt van het projectbureau. De respondenten van de politie schatten die afhankelijkheid 
groter in dan de respondenten van het OM. Voor wat betreft de invloed die is afgeleid van de PG 
vonden we in het onderzoek aanwijzingen voor een dubbelkarakter: directe toegang tot het 
machtscentrum geeft het projectbureau invloed, maar gelijktijdig vermindert haar invloed daardoor 
ook. Kastelein (1990, 140) trof in zijn onderzoek naar de effectiviteit van projectorganisaties binnen de 
PTT een soortgelijk verschijnsel aan en verklaarde dit vanuit de mogelijk verminderde acceptatie 
vanuit het veld bij een te directe associatie met 'de hoogste baas'. Ook Nelen en Sabee noemen dit 
verschijnsel in hun evaluatieverslag van de Ontnemingswetgeving (1998, 92) waar het de relatie 
betreft tussen het BOOM en de PG-portefeuillehouder. 

Het projectbureau is zich wel bewust van haar invloed, maar gelijktijdig lijkt ze voor het aanwenden 
daarvan te huiveren, zo blijkt uit de gesprekken en diverse notities en voorstellen. Alsof inmenging niet 
legitiem zou zijn, houdt het projectbureau afstand van zaken waarin ze een belangrijke rol zou kunnen 
spelen en bovendien ook een heldere mening heeft (de positie van het LLHF; de informatie-
huishouding in de teams; de positie van het VP0). Of ze kiest voor een rol als procesbegeleider waar 
een meer inhoudelijke rol zou zijn geaccepteerd en sneller tot probleemoplossing zou leiden (met als 
voorbeeld de problematiek binnen het VPO). Het projectbureau zou juist in de huidige fase 2 meer 
gebruik mogen en moeten maken van haar positie om de bedrijfsvoering en organisatie van de IFT's 
te uniformeren en de relatie met de externe omgeving (private sector) verder in te richten. Enerzijds 
door te komen met inhoudelijke voorstellen, maar ook door het proces van uitwisseling en 
gezamenlijke ontwikkeling en besluitvorming door de IFT's te stimuleren. 

3.7.3 	Opleidingen 

Ontwikkeling opleidingen 

Uit het onderzoek komt voor wat betreft de ontwikkeling van opleidingen in het algemeen en die voor 
de bestrijding van horizontale fraude in het bijzonder, het beeld naar voren van een stagnerend 
proces. De interviews en de voortgangsrapportages van het project financieel rechercheren getuigen 
van moeizaam verlopende samenwerking. Er zijn verschillende partijen met evenzeer verschillende 
opdrachtgevers en belangen rond het thema actief. Er worden wel besluiten genomen en bevestigd, 
doch dat leidt feitelijk niet tot veranderingen in het procesverloop. 
Voor een analyse hebben we aansluiting gezocht bij de indicatoren die Rubinstein en Van den Berg 
(M&O, 1992/2, 189) aandragen ter onderkenning van stagnerende veranderingsprocessen. Van 
stagnatie is volgens hen sprake 'als er in een proces geen voortgang is te bespeuren, terwijl evenmin 
een besluit wordt genomen het proces te beëindigen of het beoogde doel te verlaten'. 
Het onderzoeksmateriaal levert in termen van de bevindingen van Rubinstein en Van den Berg, 
aanwijzingen op voor de volgende verschijnselen die wijzen op stagnatie: 

• De analyse van de opleidingsbehoefte laat onevenredig lang op zich wachten, evenals het 
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• • 
• ontwerp van eindtermen waarbinnen nieuwe opleidingen moeten worden ontwikkeld 

• Er is weinig manoeuvreer-ruimte meer. Geen van de afzonderlijke of gezamenlijke partijen lijkt in 
• staat te zijn een opening te creëren. 

• 
• Eén of meerdere partijen haken af door bijvoorbeeld niet deel te nemen aan de 'constructiegroep 

eindtermen financieel rechercheren', of lanceren een initiatief dat haaks staat op de wensen van 

• 
anderen. 

• Er ontstaan coalities in de vorm van 'wij-zij groepen', waarbij in de ogen van de verschillende 

• partijen de eigen 'wij-groep' redelijk is en oog heeft voor het belang van het veld, en de andere 'zij-
groep' onredelijk is en alleen oog heeft voor het eigenbelang. 

• 
Het lijkt alsof de formeel verantwoordelijken (implementatiestuurgroep, Directie LSOP, ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de prijs voor het forceren van voortgang of voor het 

• 
anderszins in de opleidingsbehoefte voorzien, te hoog vinden. Gelijktijdig is het belang van 
opleidingsontwikkeling met betrekking tot financieel rechercheren evident. Men kan het onderwerp dus 

• 
ook niet laten rusten. Het onderzoek levert aanwijzingen op dat er op besluitvormingsniveau niet 
duidelijk is wat er precies met het ontwikkelingsproces van opleidingen aan de hand is. 

• 
Opleidingsniveau's 

• De sinds het 'vliegtuigjesrapport' van de ACC (1995a) in gebruik geraakte indeling in 
opleidingsniveaus van financieel rechercheren, is een op zichzelf staande niveau-indeling die gezien 

• de manier van beschrijven associaties oproept met de eenduidige kwalificatiestructuur die de Wet 

• 
Educatie en Beroepsvorming (WEB) kent maar daarmee vervolgens niet parallel loopt. Dankzij de 
uniforme kwalificatiestructuur van de WEB zijn opleidingen voor verschillende branches qua niveau 

• 
toch onderling vergelijkbaar. Dit bevordert de erkenning van diploma's en uitwisselbaarheid van 
personeel tussen branches. De niveaus 1 t/m 4 voor wat betreft het project financieel rechercheren 

• 
Zijn min of meer te vergelijken met niveau 3 t/m 6 uit de WEB. Het overnemen van de 
kwalificatiestructuur uit de WEB vraagt een vrij geringe aanpassing van de niveau-aanduidingen en 

• beschrijvingen. In het huidige ontwikkelingsstadium van eindtermen kunnen die consequenties 
waarschijnlijk vrij eenvoudig worden opgevangen. 

• 
Het expert-team 

• Het expertteam heeft in het veld van de horizontale fraudebestrijders nog weinig bekendheid. Het is 

• 
ook nog maar twee maal bij elkaar gekomen. Praktijkervaring is er nog nauwelijks. De vraag rijst wat 
de complexiteit van het opleidingsvraagstuk is opdat er zo'n zwaar coördinatiemiddel is gekozen als 

• 
het expertteam, naast een breed samengestelde implementatiestuurgroep. Het lijk ons nogal topzwaar 
ten opzichte van het onderwerp. Vanuit de wens tot breed draagvlak te komen, is de samenstelling 

• 
van het expertteann verklaarbaar maar inhoudelijke bevoegdheden tot sturing verkrijgt ze daarmee 
niet. Normaal gesproken zou het toch moeten kunnen dat binnen specificaties goed te keuren door de 

• 
implementatiestuurgroep, de instituten onder begeleiding van het projectbureau met degelijke 
inhoudelijke opleidingsvoorstellen komen. Voor zover het instellen van het expertteam een antwoord 

II 	is op de moeizame ontwikkeling van opleidingen, heeft dat vooralsnog niet tot merkbare verbetering 
geleid. De verantwoordelijkheid van het expertteam is onduidelijk. Het lijkt op een soort 

II 	klankbordgroep van overigens zoveel verschillende actoren dat het de vraag is welke klank dat 
oplevert. 	 . 

• Wij hebben ten aanzien van de ontwikkeling van opleidingen kunnen vaststellen dat er een grote 
behoefte is. aan sturing en het doorhakken van knopen. Het expertteam associëren wij niet met deze 

• sturende rol. Het veld begrijpt er ondertussen weinig meer van en zoekt naarstig naar 
tussenoplossingen in de vorm van eigen opleidingen of het inkopen van cursussen elders. 

• Samenvattend zou mogen worden verwacht dat in de anderhalf jaar na het verschijnen van het 
eindrapport financieel rechercheren de ontwikkeling van een aantal opleidingsproducten zou zijn 

• afgerond. 

• 

• 

• 
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3.8 Aanbevelingen 

Aanbeveling 3.1  
Het verdient aanbeveling 'om als implementatiestuurgroep sterker regie te voeren over het 
implementatieproces. De voortgangsrapportages van het project financieel rechercheren vormen 
daarvoor een belangrijk middel, met name wanneer ze meer expliciet aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van de in dit rapport gesignaleerde knelpunten. 

Aanbeveling 3.2  
Maak de rollen van implementatiestuurgroep, projectleiding, CCfraude en de lokale 
driehoeksoverleggen helder, vooral met betrekking tot taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn gebaat bij een duidelijker afbakening. Communiceer de uitkomst daarvan naar alle betrokkenen in 
het veld 

Aanbeveling 3.3 
Investeer als implementatiestuurgroep in de contacten met de beheers- en gezagsverantwoordelijken 
over de IFT's, om zodoende de belangen van de horizontale-fraudebestrijding ook op langere termijn 
veilig te stellen. 

Aanbeveling 3.4 
Combineer in het projectbureau inhoudelijke en projectdeskundigheid met elkaar. Faciliteer niet alleen 
de organisatorische opbouw van de fraudebestrijding maar ook de inhoudelijke ontwikkeling van het 
fraudebeleid. 

Aanbeveling 3.5  
Doorbreek als implementatiestuurgroep de stagnatie rond de ontwikkeling van opleidingen door één 
duidelijke opdrachtgever voor deze opleidingen te benoemen (met uitsluiting van andere mogelijke 
opdrachtgevers), een heldere opdracht te formuleren en partijen zich daaraan contractueel te laten 
verbinden. 

Aanbeveling 3.6 
Volg de eenduidige kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB) voor de 
niveau-indeling van de opleidingen met betrekking tot financieel rechercheren. Zeker waar het project 
een sterk privaat-publiek karakter draagt is het handig te kiezen voor een uniforme kwalificatie van het 
opleidingsniveau. 

Aanbeveling 3.7  
Heroverweeg de rol en samenstelling van het expertteam dat zwaar is opgetuigd maar eigenlijk geen 
oplossing is voor het feitelijke vraagstuk in de ontwikkeling van opleidingen. Doe een stap terug naar 
de reguliere structuur, en breng de implementatiestuurgroep nadrukkelijker in beeld waar het gaat om 
voortgangsbeslissingen betreffende de ontwikkeling van opleidingen. 

Aanbeveling 3.8  
Doorbreek de starre financieringsstructuur van OM-opleidingen enerzijds en politie-opleidingen 
anderzijds, waar deze scheiding samenwerking en effectiviteit negatief beïnvloed. 
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• 
• 
• 
• 
• Hoofdstuk 4 Doel en taken van de 
• fraudeteams en het landelijk loket 
• 
• 

Dit is het eerste van drie achtereenvolgende hoofdstukken over de taak, organisatie en 
bedrijfsvoering van de IFT's en het LLHF. De doel- en taakstelling van de teams en het landelijk 

• 
loket komen in dit hoofdstuk aan bod. Zowel het oorspronkelijk ontwerp als de uitwerking 
daarvan in de praktijk. Onder taak worden de opgedragen activiteiten verstaan, en onder 

• 
taakstelling het opgedragen volume van die activiteiten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een analyse en aanbevelingen. • 

• 4.1 Het taak-ontwerp 
• 
• 4,1.1 	Algemene doelstelling 

• In haar Interim-advies omschrijft de stuurgroep het doel van de IFT-pilots (vrij vertaald) als het op 
korte termijn weg nemen van de ernstigste knelpunten in de bestrijding van horizontale fraude, te 

• weten: onvoldoende overzicht, capaciteitstekort, achterstand in expertise, de wijze van organisatie en 
informatiehuishouding. Als daaruit voortvloeiende taakopdracht aan de pilots formuleert de 

• stuurgroep: 

• 
• de instelling van een landelijk selectie- en toedelingsforum dat de middelzware en zware 

fraudezaken coördineert en als centraal loket naar de marktpartijen fungeert; 

• 
• een gemeenschappelijke aanpak van fraudezaken in publiek-private samenwerkingsvormen op 

basis van convenanten tussen overheid en marktpartijen; 

• • de totstandkoming van handhavingsarrangementen; 

• de inrichting van samenwerkingsverbanden binnen het OM en de politie; 

• • de oprichting van expertisecentra. 

• De voorstellen uit het interim-advies zijn vooral gericht op het tot stand brengen van een bepaalde 

• 
(infra)structuur ter bestrijding van de horizontale fraude. De organisatorische kant van de IFT-taken 
krijgt de nadruk. Voor wat betreft de inhoud dienen de pilots zich vooral te richten op de middelzware 

• en zware fraudezaken met betrekking tot de kleinere politieregio's (Stuurgroep, 1997, 13). Met name 
die regio's zouden niet in staat zijn de capaciteit en deskundigheid ter bestrijding van de zwaardere 

• fraudevormen binnen de eigen regio er op na te houden. Uitbreiding van de operationele capaciteit 
ziet de stuurgroep in eerste instantie als tijdelijk; de ervaringen gedurende de pilotperiode dienden 

• uitsluitsel te geven over de bruikbaarheid van de voorgestelde structuur. 

• 
De begrippen middelzware/zware fraude, en ter vergelijking de veelvoorkomende fraude, worden door 
de stuurgroep met behulp van elf indicatoren onderscheiden. 

• Op verzoek van de ministers zijn de voorstellen van de stuurgroep vertaald in plannen van aanpak 

• 
voor vier IFT's, een landelijk loket en een fraudecontingent bij het LRT. De plannen zijn vooruitlopend 
op de besluitvorming gemaakt door de eenheden i.o. afzonderlijk, om een zo groot mogelijk draagvlak 

• te krijgen. De plannen bevatten een uitwerking van de voorstellen van de stuurgroep en zijn begin 
oktober 1997 aan de ministers voorgelegd. In december 1997 zijn de ministers onder voorwaarden 

• akkoord gegaan met financiering. We hebben uit het onderzoeksmateriaal niet kunnen afleiden dat de 

• 

• 
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voorstellen uit het interim-advies en de plannen van aanpak van de teams formeel zijn vastgesteld 
door stuurgroep en de ministers (en eventueel daaraan voorafgaande door de 
arrondissementsparketten en de politieregio's). Is dat wel het geval, dan zijn eventuele verschillen in 
structuur en taakomschrijving zoals die in de plannen van de teams voorkomen daarmee 
gelegitimeerd. De convenanten geven ook geen opheldering op dit punt. Er wordt niet naar de 
plannen van aanpak verwezen met uitzondering van artikel 12 dat verwijst naar het Voorstel LLHF 
(1997) waar het gaat om de criteria voor zaakstoewijzing. 

4.1.2 	Taak van de IFT's 

De formele weerslag van de plannen van de IFT's is het convenant dat tussen ministers en de als 
beheerders van een IFT optredende regio's/arrondissementsparketten, is gesloten. In artikel 2 van dat 
convenant wordt de taak van een IFT omschreven: 'Het fraudeteam heeft tot taak de opsporing en 
vervolging van fraudezaken, de ontwikkeling van de daartoe benodigde deskundigheid alsmede de 
ontwikkeling van een fraudebeeld'. De taak wordt in deze formulering niet beperkt tot de horizontale 
fraude terwijl die strekking wel blijkt uit de ondertitel van het convenant. Door respondenten van OM 
en politie werden voor deze bredere formulering twee mogelijke verklaringen aangedragen: 

• er zou reeds worden geanticipeerd op een mogelijke taakuitbreiding naar alle vormen van fraude; 

• binnen het OM waren al fraude-units actief die alle vormen van zwaardere fraudes behandelen. 

De formele taak wordt ook niet beperkt tot middelzware/zware fraude hoewel uit artikel 7 van het 
convenant blijkt dat daaraan aandacht moet worden besteed door de behandeling in 1998 van 2 
zware en 15 middelzware fraudezaken per team, als surplus bovenop de zaken die de regio's ter hand 
zouden (kunnen) nemen. 

De ministers hebben voorwaarden verbonden aan financiering van de IFT's. Voorwaarden die ook van 
invloed zijn geweest op de taakuitvoering. De belangrijkste waren dat: 

• per kwartaal gerapporteerd zou worden over de aard en omvang van de onderzoeken door het 
IET; met een specificatie per activiteit van de personele en materiële inzet (kwalitatief en 
kwantitatief) en van het resultaat (artikel 8); 

• het verslag over het eerste kwartaal van de pilot-periode een nul-meting moest bevatten van de 
capaciteit die in de regio's en de parketten al werd ingezet in het kader van de horizontale-
fraudebestrijding met een specificatie van de bijdrage door de BFO's en de voormalige 
Recherchedienst Betalingsverkeer (artikel 13); 

• het fraudeteam zaken in behandeling zou nemen die door het LLHF (in overleg met het hoofd IET) 
worden toegewezen (artikel 12). 

De taken van de IFT's en het LLHF zijn verder uitgewerkt in plannen van aanpak per team/loket. De 
taakomschrijvingen voor de teams zijn min of meer van gelijke strekking. Als hoofdtaken werden 
gedefinieerd: 

• het behandelen van zware en middelzware fraudezaken als surplus op het handhavingsniveau 
1996; 

• het fungeren als interregionaal aanspreek- en coördinatiepunt voor het toen geheten Landelijk 
Selectie en ToedelingsCentrum c.q. -forum (het latere LLHF); 

• het fungeren als interregionaal aanspreekpunt voor de particuliere sector; 

• het geven van ondersteuning in de vorm van hoogwaardige deskundigheid aan deelnemende 
regio's, OM, ZM en andere IFT's. Als elementen van die deskundigheid noemt het plan: met raad 
en daad ondersteunen van collega's uit de regio's; deskundigheidsbevordering; ontwikkeling 
bestrijdingsmethoden, en specialisatie op een bepaald fraude-veld. 

Er werd verwacht dat de inspanningen op het gebied van de horizontale-fraudebestrijding ook de 
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ontwikkeling van de verticale-fraudebestrijding positief zou beïnvloeden. 

De koppeling van de opdracht tot deskundigheidsontwikkeling aan een specifiek aandachtspunt 
(taakaccent), komt niet voor in het convenant maar wel in de plannen van aanpak van de IFT's. De 
teams hebben zelf beschreven naar welk taakaccent hun voorkeur uitging. De onderbouwing van die 
voorkeur en een aantal verschillen in taakstelling tussen de teams geven we kort weer. 

IFT-Noord 
Het taakaccent van de voorkeur was telecomfraude of datatransportfraude. Als overwegingen 
daarvoor noemt het oorspronkelijke projectplan (IFT-Noord, 11 oktober 1997, 3) van het IFT dat het 
hoofdkantoor van de KPN in de stad Groningen is gevestigd, evenals de Hoofddirectie 
Telecommunicatie en Post, en de hoofdvestiging van Libertel voor Noord-Nederland. 
In het jaar 2000 wil het team drie zware en 40 middelzware zaken aan het OM hebben aangeboden. 
Het wil tevens een substantiële bijdrage leveren aan de ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel. Voor 1 december 1997 wil het IFT samenwerkingsconvenanten afgesloten hebben tussen 
expertisecentrum, arrondissementsparketten, politiekorpsen en de FIOD. In de pilotperiode zal een 
handhavingsarrangement worden gesloten met telecom-partners. Ook zal het team een 
omgevingsnetwerk van de publieke- en private sector ontwikkelen. 

IFT-Noord-West 
Noord-West had voorkeur voor het taakaccent bancaire fraude. Als argumenten speelden daarin mee 
de expertise en ervaring op het gebied van geld en waardenverkeer van de politieregio Noord 
Holland-Noord en het op dat terrein reeds aangegane samenwerkingsverband van deze regio met 
Zaanstreek-Waterland (IET-Noord-West, 29 september 1997, 6). 
In het jaar 1999 wil het team 3 zware en 20 middelzware zaken aan het OM hebben aangeboden, 
waarvan een aantal bancaire fraudezaken. 

IFT-Oost 
Het IFT-Oost had als taakaccent voorkeur voor assurantiefraude, een deel van de bancaire fraude 
en/of intellectuele fraude. Het plan van aanpak (IET-Oost, 22 september 1997) motiveert de voorkeur 
niet. Tijdens de interviews werd voor wat betreft de voorkeur voor assurantiefraude verwezen naar de 
ervaring die op dit terrein al in huis was. Het team wil 25% van haar capaciteit besteden aan 
ondersteuning van de regio's. In 1999 wil het team 3 zware en 60 middelzware fraudezaken 
behandelen. Ook wil het team 10 % van de capaciteit gebruiken voor het uitvoeren van de expertise-
taken zo blijkt uit een presentatie voor de stuurgroep (27 mei 1998). 

IFT-Zuid 
Het team Zuid beschrijft in haar plan van aanpak (IET-Zuid, 25 september 1997) zich te zullen 
specialiseren in faillissementsfraude. De aanleiding daarvoor blijkt niet uit het plan van aanpak. In het 
verslag van de stuurgroep financieel rechercheren d.d. 19 juni 1997 wordt voor het eerst gesproken 
over de wens van de drie zuidelijke provincies om een pilot op te zetten rond faillissementsfraude. Een 
onderbouwing daarvan wordt niet gegeven. 
In 1999 wil het team 5 zware en 25 middelzware fraudezaken hebben geleverd aan het OM. In het 
plan gaat veel aandacht uit naar de betrokkenheid van de regio's. 

4.1.3 	Taak van het LLHF 

Aan de oprichting van het LLHF ligt geen convenant ten grondslag. In het Voorstel Landelijk Loket 
Horizontale Fraude (DCRI, 6 oktober 1997) was daarin wel voorzien. Dat heeft onduidelijkheid over 
taak en taakuitvoering van het loket in de hand gewerkt. Drie oorzaken hebben aan die onduidelijkheid 
gezamenlijk bij gedragen zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal: 
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• de stuurgroep zag het LLHF oorspronkelijk als forum dat zou bestaan uit vertegenwoordigers van 
de regio's, arrondissementen en BOD'en (Stuurgroep, 1997, 12); het LLHF verwachtte in het 
verlengde daarvan een personele bijdrage van de samenwerkende teams (DCR, 6 oktober 1997, 
5) wat door het plan van aanpak van het IFT-Oost wordt bevestigd (IFT-Oost, 22 september 1997, 
4); 

• de discussie over de gewenste omvang van het LLHF en over welk deel daarvan voor exogene 
financiering in aanmerking zou moeten komen; 

• de langdurige discussie over invulling van de taken van het LLHF. 
De stuurgroep omschrijft in haar Interim-advies het LLHF als het centrale aanspreekpunt voor de 
marktpartijen en gelijktijdig de plaats waar actuele informatie over de opsporings- en 
vervolgingscapaciteit wordt ingebracht. Door een landelijk overzicht van vraag en aanbod zou het 
loket een makelaarsfunctie moeten vervullen en een bijdrage moeten leveren aan het prioriteren en 
toedelen van zaken, de organisatie van de samenwerking, en het verzorgen van expertise. 

Het oorspronkelijke 'Voorstel Landelijk Loket Horizontale Fraude' beschrijft het loket ais faciliterend 
aan de afstemming en coördinatie van zware en middelzware fraudezaken. 'De kerntaak van het loket 
is' het zakenpotentieel van zware— en middelzware fraude in overeenstemming met de regiokorpsen, 
bijzondere opsporingsdiensten en arrondissementsparketten te voorzien van een prioriteitenstelling en 
de geselecteerde zaken toe te wijzen en over te dragen aan de verantwoordelijk te stellen 
organisatie', aldus het voorstel. Vijf hoofdtaken worden in het voorstel verder uitgewerkt: 

• loketfunctie: centraal punt voor het doen van melding en aangifte van horizontale fraude; 

• selectie, prioritering en toewijzing: facilitering van de prioritering en toewijzing van zaken tussen 
OM en politie ; 

• registratie: inzicht verschaffen in de aard en omvang van potentiële fraudezaken, de beschikbare 
en ingezette opsporings- en vervolgingscapaciteit, en de resultaten; 

• analyse en evaluatie: inzichtelijk maken van de aard en omvang van het fraude-vraagstuk; 

• evaluatie: van zaaksaanbod en de uitgevoerde onderzoeken; 

• beheer deskundigenbank: bieden van inzicht in aanwezige expertise en specialismen. 

Zicht op fraude noemt nog als taak van het loket de functionele ondersteuning van de CCfraude (OM, 
1997b, 3). 

4.2 De praktijk 

4.2.1 	De taakuitvoering door de IFT's in het algemeen 

Taakafbakening OM - politie 
De IFT-taken worden in de praktijk globaal ondergebracht in drie hoofdvelden: (1) ontvangst, 
registratie en beoordeling van fraudemeldingen; (2) opsporing; (3) expertise-ontwikkeling. Dat het 
tweede een taak is van de politie is geen onderwerp van discussie. Over de andere twee taken is 
onduidelijk wat het exacte aandeel is van OM en wat van de politie, en hoe dat vervolgens dient te 
worden aangestuurd. Het OM heeft op basis van de nota Zicht op Fraude (OM, 1997b, 6) 
besloten geen onderscheid te maken tussen verticale- en horizontale fraude terwijl op de IFT's dat 
onderscheid wel van toepassing is. 
In dezelfde nota wordt de intake en beoordeling van fraudemeldingen gezien als een taak van het OM. 
Leiding geven aan de opsporing en het maken van keuzes daarbinnen, impliceert volgens de 
opstellers van de nota dat het OM zelf zicht moet krijgen op het aanbod en de verwerking daarvan. Op 
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• 

• zich lijkt ons dat een nieuw fenomeen aangezien het tot dan toe gebruikelijk was dat de politie binnen 

• 
de gestelde beleidskaders de aangiftes opnam en beoordeelde. Enkele respondenten verklaren deze 
claim van het OM vanuit de behoefte om meer invloed te krijgen op het politieapparaat. Dat is volgens 

• 
hen des te actueler nu het beheer over de politie volledig over gaat naar het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

, 
• 

In de nota Zicht op Fraude, wordt de inrichting van expertisecentra binnen zogenaamde clusters van 

4110 	arrondissementsparketten voorgesteld (pag. 8/12). De cluster-indeling komt overeen met de IFT's 
evenals de aan de clusters toebedeelde taakaccenten. Er lijkt echter sprake te zijn van twee 

• expertisetaken: voor !FT en OM afzonderlijk. Het is onduidelijk hoe die constatering zich verhoudt tot 	.c., 

• 
de bepaling in het verticaal convenant (artikel 3) dat de korpsbeheerder het beheer voert over het 
fraudeteam. In 'Zicht op fraude' wordt namelijk gesteld dat de Hoofdofficier beheersverantwoordelijk is 	:D 

• 
voor het expertisecentrum binnen het OM (pag. 13). De complexiteit neemt verder toe wanneer aan 
het cluster van arrondissementsparketten in Noord niet alleen telecomfraude als taakaccent wordt 

410 	opgedragen maar ook fiscale fraude. Het doet zich vermoeden dat er in Noord sprake is van twee 
expertisecentra; voor telecomfraude gekoppeld aan het IFT en voor fiscale fraude bij het cluster van 

410 	arrondissementsparketten: het OM-fraudeteam. Feitelijk blijkt het in beide gevallen te gaan om 
expertisecentra bij het OM-fraudeteam. 

• De 'Voortgangsrapportage Bestrijding Financieel-Economische Criminaliteit 1997-1998' (Ministerie 
van Justitie, 1999, 40) bevestigt dit beeld. Aan de andere kant creëert de notitie ook weer enige 

• onduidelijkheid over de relatie IFT en OM waar zij stelt dat een extra financiële injectie van het kabinet 

•
voor de aanpak van fiscale fraude 'in de eerste plaats moet worden aangewend voor de versterking 
van de OM-component van het 1FT-Noord en het bijbehorende expertisecentrum op het gebied van 

III 	fiscaliteit'. Uit 'Zicht op fraude' (OM, 1997b, 4) blijkt dit geld afkomstig te zijn uit de beleidsintensivering 
' 	van de sociale zekerheids- en fiscale fraude en niet uit het IFT-budget. Dezelfde notitie (pag. 42) 

• 
-noemt als groot voordeel van de IFT's 'dat sprake is van samenwerkingsverbanden waarin opsporing 
(politie) en vervolging (OM) in één team zijn ondergebracht, waaruit weer lijkt te kunnen worden 

• opgemaakt dat de IFT's niet opgedeeld zijn in een politie- en OM-component. 

• De opsporingstaak 
Uit de gesprekken blijkt dat de IFT's bewust eerste prioriteit hebben gegeven aan het naar hun 

110 	mening belangrijkste knelpunt: het inlopen van de handhavingsachterstand. 

• 
De op de organisatorische vormgeving van het team betrekking hebbende taken zijn beperkt tot het zo 
snel mogelijk starten van de opsporing. De teams draaien volop zaken. Daarmee is al begonnen voor 

• 
de teams volledig operationeel waren. Er is enthousiasme over de inzet van de teams. Voor- en 
tegenstanders van de IFT's zijn unaniem in hun inschatting dat er meer horizontale fraude wordt 

5 	opgespoord dan wanneer de IFT's er niet zouden zijn geweest. In die zin zijn de IFT's geslaagd in de 
doelstelling. Maar binnen de marktpartijen is ook zorg te bespeuren. Verzekeraars en telecom- 

• organisatie vinden met name dat ze met zaken blijven zitten. De verzekeraars vrezen een afname van 
de meldingsbereidheid binnen de eigen gelederen als niet meer zaken leiden tot actie door de IFT's 

• (zie ook hoofdstuk 8). 

• Deskundigheidsontwikkeling en preventie 

• 
Er is onduidelijkheid over wat de expertisetaak precies inhoudt. De oprichting van het Financieel 
Expertise Centrum (FEC) naar aanleiding van de Nota Integriteit Financiële Sector (1997) wordt door 

• 
een aantal vertegenwoordigers van IFT's en landelijk loket als het doorkruisen van de oorspronkelijke 
opzet ervaren en heeft de onduidelijkheid over de invulling van de taak doen toenemen. Ook al staat 

• 
er nadrukkelijk in de integriteitsnota dat het FEC los staat van de IFT's (pag. 35). 
In de praktijk blijken verschillende instanties met een deskundigheidsontwikkelende taak op het 

• gebied van fraude te ontstaan. Naast het FEC, de IFT's en het LRT hebben expliciet de taak tot 
deskundigheidsontwikkeling op het fraudeterrein c.q. het bredere terrein van financieel rechercheren: 

• RIF's (voor de verticale fraude), BFO's (ontneming), ECD (o.a. assurantiefraude en 

• 
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faillissennentsfraude), FIOD (fiscale fraude), en het BOOM (ontneming). Gelijktijdig is vooral in de 
private sector veel expertise al voor handen. Bij de DCRI is een 'Kennispunt financieel rechercheren' 
ingericht dat klanten moet kunnen verwijzen naar de juiste deskundige. 

De preventietaak is niet expliciet opgenomen in het IFT-convenant met de ministers maar wordt door 
de respondenten van vooral politie gezien als onderdeel van de expertise-taak. De preventie-taak is in 
geen van de teams genormeerd in hoeveelheid inspanning of activiteiten. Ook wordt er geen 
registratie van bijgehouden. In de praktijk is de preventie-taak nog niet structureel ingebed in de 
teamtaken, maar er is wel een begin van zichtbaar. In het kader van het zogenaamde OLO-onderzoek 
zijn presentaties gehouden voor de slachtofferpartijen, en met name IFT-Noord zegt in de 
eindevaluatie van onderzoeken ook een preventie-paragraaf op te nemen. Het voorstel aan de banken 
om naar aanleiding van een groot aantal OLO-fraudes een fraude-checklist te gaan hanteren, is 
daarvan een voorbeeld (IET-Noord, 14 juni 1999). 

Een aantal respondenten van OM en politie verklaart het achterblijven van de preventietaak vanuit het 
nog ontbreken aan deskundigheid. Punt van discussie tussen hen is wel hoe die deskundigheid kan 
worden verkregen. De stelling 'deskundigheid krijg je door zaken te draaien' kent voorstanders, maar 
dat geldt ook voor de stellingen 'deskundigheid krijg je door mee te lopen in de branche-organisatie', 
of 'door opleiding'. Op z'n minst een deel van de marktsector vraagt zich af of OM en politie wel over 
die deskundigheid moeten kunnen en willen beschikken, zo blijkt uit de interviews. Met name uit de 
verzekeringsbranche en de banken komt het signaal dat zij zelf gezien de zeer brede kennis van de 
fraudevormen en de context waarin die zich voordoen over preventie-expertise beschikken. Zij zien de 
politie die niet evenaren en vinden dat ook overbodig. Van de politie willen zij repressie; daarin kunnen 
zij immers zelf niet voorzien. Het standpunt van de marktpartijen lijkt op te gaan voor de marktpartijen 
die goed zijn georganiseerd en al jarenlange ervaring hebben met fraudebestrijding. Voor de nieuwere 
terreinen van fraude zoals telecomfraude en digitale fraude is de achterstand van OM en politie 
volgens respondenten veel minder groot en neemt ook de kennis bij de marktpartijen toe dankzij de 
preventie-aandacht binnen de politie. Bij faillissementsfraude speelt nog als specifiek probleem dat het 
slachtoffer niet is georganiseerd. Er is geen eenduidige brancheorganisatie aan te wijzen die hun 
belangen behartigt. Maar daarvoor geldt weer dat de ECD beschikt over een eigen expertisecentrum. 

Het in kaart brengen van fraude 
Volgens de stuurgroep moeten de IFT/LLHF-pilots een gedetailleerder inzicht bieden in aard en 
omvang van het fraudeprobleem. Op basis van dat overzicht zou mede moeten worden beoordeeld in 
hoeverre de inrichting van IFT's het juiste antwoord is op de aanpak van de fraudeproblematiek. Aan 
deze taak, als onderdeel van het ontwikkelen van expertise, is nog niet veel door de teams gedaan. 
De registratie van het LLHF bevat niet alle meldingen die bij de IFT's binnenkomen en ook niet alle 
aangiften. 
Ieder team heeft voor het peiljaar 1996 een nul-meting uitgevoerd van het aantal fraudezaken in het 
eigen verzorgingsgebied. Geen van die metingen voldoet aan de eisen als geformuleerd in artikel 13 
van het verticaal convenant. Een specificatie van personele inzet is bijvoorbeeld bij geen van de 
teams aangetroffen. Dat is niet aan de teams te wijten, maar het gevolg van het ontbreken aan 
registratie. 

Organisatorische taken 
Aan het oprichten van interregionale samenwerkingsverbanden in de vorm van pilots is voldaan. De 
rapportageplicht over de voortgang van de pilots eens per kwartaal, is door drie van de vier teams 
nagekomen. Het vierde team heeft eind 1998 over het hele jaar gerapporteerd. De rapportages 
voldoen geen van allen aan de voorwaarden uit artikel 8 van het IFT-convenant met de ministers. Met 
de kwartaalrapportages is weinig gedaan. Ze lijken vooral een symbolische waarde te hebben zo blijkt 
uit het onderzoeksmateriaal. Dat brengt als risico met zich mee dat de gevoelde noodzaak tot 
rapporteren afneemt. Bovendien hebben de teams die wel veel werk maken van de verantwoording 
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..G,  

• het idee dat ze hun tijd verdoen. 	 ...... 

• De organisatorische ontwikkeling van de teams overlapt elkaar. In toenemende mate weten sommige 

• 
teams elkaar te vinden en nemen zaken van elkaar over om niet weer het wiel opnieuw uit te vinden. 
Desondanks vinden het projectbureau en de meeste teamleiders van politie en OM, dat er nog 

• 
onvoldoende gezamenlijk wordt ontwikkeld en teveel binnen het eigen team. 	 ..„ 

• Nieuwe taken 
In het eerste jaar van het functioneren van de teams zijn er ook nieuwe taken bijgekomen. De 

II 	loketfunctie voor de marktpartijen is voor het eigen taakaccent volledig een IET-taak geworden. Dit is 	..C. ,  
de uitkomst van een discussie over de taak en positie van het LLHF. Voor de onbenoemde 

• aandachtsgebieden is het landelijk loket aanspreekpunt gebleven. 
zi 

• Het OM-deel van de IFT's heeft voor het eigen aandachtspunt als nieuwe taak de .0 

• 
beleidsvoorbereiding voor het college van PG's er bij gekregen (Projectbureau, 1998c). De OM-
clusters leveren de beleidsvoorbereidende zaken rechtstreeks bij het college aan. In de toekomst zal 

• 
dat mogelijk onder regie van een hoofdofficier met portefeuille fraude plaatsvinden. Het OM-cluster 
vergezelt de PG-portefeuillehouder fraude bij de tweejaarlijkse vergadering over het 

• handhavingsarrangement met de markpartijen. Het cluster is namens het OM verantwoordelijk voor 
uitvoering van het convenant en rapporteert aan de portefeuillehouder. Het cluster onderhoudt zowel 	, 

• het beleidsnetwerk als het uitvoerend netwerk. Voor het politiedeel van het IFT zou volgens een aantal 	, 
respondenten eenzelfde situatie kunnen gaan gelden richting raad van hoofdcommissarissen. • 
Niet alle respondenten zijn op de hoogte van deze nieuwe taak. Een aantal van hen stelt zich de 

OIO 	vraag hoe deze taak van de OM-component binnen de IFT's, zich verhoudt tot de beleidsontwikkeling 

• 
door bijvoorbeeld het landelijk parket met betrekking tot financieel rechercheren. In het verticale 
convenant is de beleidsvoorbereidende taak ook nog niet opgenomen. Strikt formeel genomen is er 

• 
dan ook geen geld voor vrij gemaakt, tenzij onder de taak van deskundigheidsontwikkeling ook de 
beleidsvoorbereiding werd verstaan. 

• 

• 4.2.2 	Taakuitvoering IFT-Noord 

• In januari 1998 is het team van start gegaan, zij het nog niet met een volledige bezetting. Politie en 
OM zijn in hetzelfde gebouw in Groningen gehuisvest maar wel in gescheiden kantoorafdelingen. De 

• politieregio Groningen is beheerskorps; het arrondissementsparket Groningen voert het gezag, en het 
beheer voor de OM-component. De taak van het fraudemeldpunt wordt ingevuld voor alle grotere 

• fraudezaken (verticale- en horizontale fraude). Het IFT heeft zich vooral gericht op het doen van 

• 
onderzoeken naar bankfraude (met name het OLO-project ), faillissementsfraude en telecomfraude. 
De expertisetaak is uitgewerkt op papier (IET-Noord, 1 maart 1999) en in uitvoering. Ze wordt verricht 

• 
vanuit een afzonderlijk expertisecentrum dat ressorteert onder het OM. 
De eigen taakstelling voor wat betreft het aantal zware en middelzware onderzoeken is in het eerste 

• jaar niet gehaald (IFT-Noord, januari 1999) en ook naar beneden bijgesteld naar 2 zware en 8 
middelzware onderzoeken per jaar, zo blijkt uit de gesprekken. Hoofdoorzaken: de nog niet volledige 

• bezetting van het team en het feit dat het OLO-project veel capaciteit heeft gevraagd. Op zichzelf 
bekeken zijn OLO's veelvoorkomende fraudezaken maar gezien de omvang van het aantal voorvallen 

• krijgt het geheel een (middel)zwaar karakter. Het team heeft een uitgebreid eindrapport opgesteld van 

• 
dit onderzoek (IFT-Noord, 14 juni 1999). Het onderzoek heeft vijf verdachten opgeleverd en 120 in het 
PV verwerkte fraudezaken. Drie van de verdachten zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke 

• 
gevangenisstraffen van 15 tot 24 maanden. 

• 7 
Gezamenlijk project van alle IFT's gericht op de aanpak van de fraude met Optisch Leesbare Overschrijvingsformulieren. 

• 

• 
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Het IFT-Noord is het best gedocumenteerd van alle teams. De voortgangsrapportages per kwartaal 
geven veel informatie. Het IFT is de bakermat van vele ideeën en standaardisatie-voorstellen, die 
deels hun weg vinden naar de andere IFT's. Het IFT vindt samenwerking met de regio's van groot 
belang en draait zoveel mogelijk in samenwerking met hen onderzoeken. Het IFT verspreidt een 
knipselkrant in de regio's en binnen het OM. 
De opsporingsafdeling is, mede gedwongen door financiële problemen, klein gehouden. In de meeste 
onderzoeken wordt door het IFT samengewerkt met de regio('s). 

4.2.3 	Taakuitvoering IFT-Noord-West 

Op 6 mei 1998 is het team operationeel gestart. Politie en OM delen huisvesting op dezelfde locatie in 
Alkmaar. De politieregio Noord-Holland Noord heeft de beheerstaak; het arrondissementsparket 
Alkmaar voert het gezag, en deels de beheerstaak. Er is nog geen afzonderlijke taak voor het 
aanmelden en ontvangen van fraudemeldingen gedefinieerd. Het IFT (zowel politie als OM) richt zich 
alleen op de bestrijding van horizontale fraude. 
In de periode mei-december 1998 werden vijf middelzware operationele fraude-onderzoeken 
afgerond. Totaal werden in dat jaar 13 operationele- en 2 voorbereidende onderzoeken verricht (IFT-
Noord-West, 17 februari 1999). In het eerste kwartaal van 1999 werden nog drie onderzoeken 
afgerond (IFT-Noord-West, 30 maart 1999). Het betreft vooral bancaire fraudes. De formele 
taakstelling is door het team in het eerste jaar niet gehaald. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het 
politiedeel van het team in het derde kwartaal van 1998 pas voor het grootste deel operationeel was. 
De laatste medewerkers zijn in het voorjaar van 1999 toegetreden tot het IET. De expertise-taak is niet 
zelfstandig ondergebracht maar binnen het IFT gespreid over alle medewerkers van de 
opsporingsafdeling. Per twee rechercheurs is een bancair product als taakaccent toegewezen. Van 
hun netto beschikbare tijd mogen de koppels 20 % besteden aan ontwikkeling van dit taakaccent. 
De kwartaalrapportages van het IFT geven veel informatie. 

4.2.4 	Taakuitvoering IFT-Oost 

Het IFT is op 11 mei 1998 met zijn taken begonnen. Politie en OM zijn op verschillende locaties 
gehuisvest. Het OM rekent zich formeel niet tot het IFT maar tot de Fraude Unit Oost (FUO). De 
fraude-unit voert de taken van meldpunt en expertisecentrum uit voor alle fraudezaken. Het politiedeel 
van het IFT is gevestigd in Apeldoorn; de fraude-unit in Zutphen bij het arrondissementsparket dat het 
gezag over het team voert. De politieregio Twente is het beheerskorps. De beleidsvoorbereidende 
taak met betrekking tot de taakaccenten van het team is een verantwoordelijkheid van de fraude-unit. 
De taakstelling voor wat betreft het te draaien aantal zaken is in het eerste jaar niet gerealiseerd. De 
uitgestelde start van het IFT wordt daarvoor mede als reden aangevoerd. Het IFT heeft in 1998 zes 
onderzoeken 	in 	behandeling genomen, 	bestaande 	uit een OLO-onderzoek, vier 
faillissementsonderzoeken en een telecom-onderzoek (IFT-Oost, januari 1999). In het eerste trimester 
van 1999 zijn daar nog twee onderzoeken betreffende verzekeringsfraudes aan toegevoegd. 
De expertisetaak had eind april 1999 nog geen gestalte gekregen mede in verband met 
ontwikkelingen rond het onderbrengen van de ECD bij de FIOD. 
Het IFT rapporteert eens per 4 maanden conform de systematiek van het beheerskorps. Als enig team 
rapporteert het ook de urenbesteding per onderzoek, naast een totaaloverzicht van de urenverdeling 
over activiteitensoorten. 

4.2.5 	Taakuitvoering IFT-Zuid 

Het IET-Zuid is op 1 april 1998 met een beperkte bezetting van start gegaan. De participatie van het 
OM is tot 1 mei 1999 tijdelijk vorm gegeven. De leiding van het team is gevestigd in Prinsenbeek. De 
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opsporingstaak van het team is gespreid over IFT-medewerkers die zijn gestationeerd in de 
deelnemende politieregio's. Zij worden centraal aangestuurd door de leiding van het IFT. De 
politieregio Midden en West Brabant is het beheerskorps; het arrondissementsparket te Breda voert 
het gezag en deels het beheer. De expertise-taak is vanaf de start afzonderlijk organisatorisch 
vormgegeven, evenals de taak op het gebied van aanmelden en ontvangen van fraudevoorvallen. Het 
team heeft in 1998 drie zaken in behandeling genomen (IET-Zuid, Jaaroverzicht 1998). Het heeft in 
het eerste jaar niet voldaan aan de formele taakstelling. Per 1 juli 1999 heeft het team 20 zaken in 
portefeuille waarvan er 11 operationeel zijn. Twee daarvan zijn zware zaken (IFT-Zuid, 19 augustus 
1999, 3) 
Het team is beperkt gedocumenteerd wat vooral geweten wordt aan de moeilijke start van het team 
voor wat betreft de besluitvorming over de samenwerkingsconvenanten. 
Het team rapporteert in vergelijking tot de andere teams onregelmatig en summier. 

4.2.6 	Geplande taakuitvoering IFT-West 

Tijdens de pilotperiode werd besloten het aantal IFT's uit te breiden met de drie grote steden. Op 3 
maart 1999 is door de beleidsdriehoeken van de regio's Haaglanden en Hollands Midden besloten 
gezamenlijk het IFT-West op te zullen gaan richten (IFT-West, 3 augustus 1999, 1). De informele start 
van het team staat gepland voor 1 oktober 1999. Het IFT richt zich net als de teams die deel uit 
maakten van de pilot, op de bestrijding van de horizontale fraude. Opvallend is dat het IFT-West als 
taakaccent de fraude met overheidsgelden toegewezen heeft gekregen, bestaande uit subsidiefraude, 
sociale zekerheidsfraude en premiefraude. Fraudesoorten die tot de verticale fraude worden 
gerekend. Het Structuur- en inrichtingsplan is op dit punt enigszins dubbelzinnig. Het beschrijft dat het 
twee leveranciers zal kennen van fraudezaken. Onderzoeken op het gebied van horizontale fraude 
zullen via het LLHF binnenkomen, en onderzoeken op het gebied van verticale fraude vanuit het 
arrondissementsparket Den Haag. De jaarlijkse taakstelling van het team bestaande uit twee zware en 
15 middelzware zaken wordt in het Structuur- en inrichtingsplan beperkt tot de horizontale fraude. 

4.2.7 	Geplande taakuitvoering IFT-Zuid-West 

Het IFT-Zuid-West zal worden gevormd uit de politieregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-
Rijnmond, en de arrondissementsparketten Dordrecht en Rotterdam (IFT-Zuid-West, 6 juli 1999, 6). 
Voor het ontwikkelen van expertise zal het IFT zich gaan toeleggen op vervoers-, haven- en EU-
fraude. EU-fraude valt onder verticale fraude, terwijl ook dit IFT een taak heeft op het vlak van de 
bestrijding van horizontale fraude. In juli 1999 was het IFT nog in oprichting, waarbij al wel werd 
geparticipeerd in het clusteroverleg tussen de IFT's. Het Plan van aanpak van het IFT-Zuid-West is 
ontleend aan de plannen van de andere IFT's en als 3 e  concept in relatie tot het voortschrijdend 
inzicht in enige mate gedateerd. 

4.2.8 	Geplande taakuitvoering IFT-Amsterdam-Amstelland 

Het IFT-Amsterdam-Amstelland zal worden gevormd uit de gelijknamige politieregio en de regio Gooi-
en Vechtstreek. De taakaccenten van de teams zijn beursfraude, en bancaire fraude waarbij de bank 
als verdachte valt aan te merken. Het arrondissementsparket Amsterdam is al exclusief bevoegd voor 
de vervolging van beursfraude. In de loop van het jaar 2000 zal het team als onderdeel van de 
Afdeling Financiële Ondersteuning van het regiokorps Amsterdam-Amstelland, operationeel worden. 
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4.2.9 	Taakuitvoering LLHF 

De ontwikkeling vanaf de oprichting 
Het landelijk loket is per januari 1998 met een minimale bezetting (0,5 fte) aan haar taak begonnen. 
Het LLHF is beheersmatig ondergebracht bij de DCRI van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 
te Zoetermeer. Gekozen is voor feitelijke samenwerking met het Landelijk CoC•rdinatiePunt Betalings-
verkeer (LCPB) dat eveneens bij de DCRI is ondergebracht en al een taak had betreffende fraude in 
het geld- en waardenverkeer. De gezagsverantwoordelijkheid voor het loket ligt bij het landelijk parket 
te Rotterdam. 
Eind januari/begin februari 1998 is de beperkte personele bezetting onderwerp van een interne 
'Voortgangsnotitie Implementatie Landelijk Loket Horizontale Fraude' (DCRI, 1998). Daarin wordt 
grote druk op het LLHF beschreven om qua organisatie en bezetting 'tot de eerste herkenbare 
voorzieningen te komen'. Als de drie oorzaken van die druk worden genoemd: 

• de beoordeling van loket en teams binnen een jaar; 

• de hoge verwachtingen bij de markt; 

• de plaats van horizontale-fraudebestrijding op de agenda van de stuurgroep. 

In de voortgangsnotitie wordt de verwachting uitgesproken dat slechts door registratie en analyse van 
veelvoorkomende 'kleine zaken' tot zwaardere fraudezaken kan worden gekomen (pag. 2). De notitie 
bevat verder een voorstel voor een aantal provisorische voorzieningen om, in afwachting van een 
deugdelijk implementatieplan, van de wal te kunnen met het loket. 
Op 18 februari 1998 verschijnt een tweede interne notitie (DCRI, 18 februari 1998) waarin verslag 
wordt gedaan van activiteiten die inmiddels zijn ondernomen. Onder meer spreekt er de teleurstelling 
uit over de resultaten van een ondernomen poging tot inventarisatie van fraudezaken die mogelijk bij 
de marktpartijen op de plank liggen. 'Als het aanbod achterblijft bij de prognose zal de pilot niet 
worden gecontinueerd', zo stelt de notitie. Ondertussen stagneert de financiering van het LLHF door 
het vertrek van de voorzitter van het college van PG's en van de Directeur Strafrechtelijke Handhaving 
bij het ministerie van justitie, aldus de notitie. 

In mei 1998 verschijnt het concept-implementatieplan (DCRI, 6 mei 1998) waarin wordt geconcludeerd 
dat implementatie conform het oorspronkelijke voorstel niet realistisch is (pag. 7). Als redenen 
daarvoor worden genoemd: 

• de korte looptijd van de pilot, wat personele investeringen ernstig bemoeilijkt; 

• de fundamentele discussie die nog plaatsvindt over de uitgangspunten van het loket, en 
• de nog niet ingevulde randvoorwaarden. 

Opvallend genoeg komen de kernactiviteiten waarop het LLHF zich vervolgens wil concentreren 
vrijwel overeen met het oorspronkelijke voorstel. Alleen het beheer van de deskundigenbank wordt 
niet langer tot de taken gerekend. Als reden daarvan wordt de oprichting van het FEC op basis van de 
Integriteitsnota genoemd, die de plannen van het LLHF doorkruist. Binnen de kerntaken wordt in het 
implementatieplan onderscheid gemaakt naar verantwoordelijkheid. Onder verantwoordelijkheid van 
het toenmalige LBOM zouden moeten vallen (1.) het prioriteren en toewijzen van zaken en (2.) de 
vorming van samenwerkingsverbanden/handhavingsarrangementen. De overige taken behoorden tot 
de uitvoeringsorganisatie van het LLHF, en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de DCRI. Uit het 
onderzoek is niet duidelijk geworden of met het concept-implementatieplan is ingestemd, en zo ja door 
wie. 

Op 17 augustus 1998 vindt tussen een aantal leden van het OM bij het parket generaal in Zwolle een 
bespreking plaats waar de positie, de rol en het functioneren van het LLHF aan de orde komt. Op 22 
september 1998 verschijnt in het verlengde van deze bijeenkomst de 'Discussienota: Organisatie, 
functie en positionering van het Landelijk Loket', opgesteld door een van de officieren van een IFT en 
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• 
• een vertegenwoordiger van de DCRI. In niet mis te verstane woorden maakt de nota gewag van 'vele 

spanningsvelden' tussen clusters (teams) en landelijk loket. De notitie wordt besproken op een tweede 
111 	bijeenkomst van enkele leden van het OM te Zwolle op 24 september 1998. 

•
1:-... 

In de vergadering van de implementatiestuurgroep van 27 mei 1998 waren voor het eerst zwakke 

• 
signalen aan de orde gekomen over de mogelijk minder goed lopende afstemming tussen teams en 
het landelijk loket. De behandeling van het verslag van deze bijeenkomst leidt in de 

41111 
	

implementatiestuurgroep van 9 september 1998 tot de toezegging dat de eerstvolgende vergadering 
(26 oktober 1998) verslag zou worden gedaan aan de implementatiestuurgroep over deze 

• afstemming. Uit de notulen blijkt niet of dit verslag heeft plaatsgevonden. Verdere acties van de 	_c. 

implementatiestuurgroep blijven uit 

• :E) 
De aangehaalde discussienota, en met name het uitblijven van een beslissing over de inhoud, leidt tot 	1..z, 

• verontrusting binnen het landelijk loket, zo blijkt uit het gespreksmateriaal. Ondertussen had het loket 

• 
invulling gegeven aan haar taak tot het opzetten van een landelijke registratie van middelzware en 
zware fraude-aangiften die bij de IFT's, het LRT of het eigen loket waren gemeld. Ondanks de 

• 
onvolledigheid (niet alle IFT's hielden het LLHF op de hoogte van de voortgang van zaken) bevatte 
deze registratie een redelijk landelijk beeld van door de IFT's ontvangen fraudezaken. Door het loket 

• werden inmiddels ook zaken in voorbereiding genomen en werden kleinere zaken geclusterd aan 
IFT's aangeboden voor verder onderzoek. 

• 
Op 4 februari 1999 verschijnt een aangepaste versie van de discussienota van 22 september 1998 

• met dezelfde titel en dezelfde auteurs. In de vergadering van de implementatiestuurgroep van 10 
februari 1999 werd de nota aangekondigd, met het voorstel ze in de volgende vergadering te 

• • - bespreken. Deze bespreking blijft achterwege. 

• 
_Binnen de Divisie Recherche i.o. (voormalige DCRI) van het KLPD verschijnt eind april 1999 een 
notitie met als onderwerp 'ontwikkeling landelijk loket horizontale fraude, LCPB'. Hierin worden 

• • 

	

	
voorstellen gedaan voor de nieuwe rol en positionering van het LLHF. De notitie vermeldt dat deze 
nieuwe rol besproken is en: '(voorlopig) als wenselijk beoordeeld is door de IFT's, het landelijk parket 

• i.o., de betrokken marktpartijen en de (verantwoordelijke) implementatiestuurgroep'. Bespreking van 
de situatie rond het landelijk loket had echter, afgaande op de vergaderstukken, nooit plaatsgevonden. 

• 
Op 3 juni 1999 verschijnt een laatste versie van de oorspronkelijke discussienota van 22 september 

• 1998 die inmiddels de 'Nota: Organisatie, functie en positionering Landelijk Loket' is gaan heten. De 

• 
eventuele daarna plaatsgevonden hebbende ontwikkelingen zijn niet meer in dit onderzoek betrokken. 

De toekomst 
In de 'Nota: Organisatie, functie en positionering Landelijk Loket' (Projectbureau, 1998/1999) is op 

• 
basis van de in de praktijk ervaren knelpunten een uitwerking opgenomen van de taken van de IFT's 
en de mogelijke toekomstige taken van het landelijk loket dat in de nota is omgedoopt in Landelijk 

• Fraudebureau. De nota is vooralsnog een advies, alleen is niet duidelijk aan wie. Besluitvorming moet 
nog plaatsvinden, ook al wordt daar binnen de DCRI al op geanticipeerd. De gedachte achter de nota 

• is dat de taken van het landelijk loket en van het projectbureau financieel rechercheren opgaan in het 
Landelijk Fraudebureau. Als de twee belangrijkste taken voor dit bureau noemt de nota (1.) de 

• 
 

coördinatie en het creëren van onderlinge samenhang, en (2.) research, ontwikkeling en 
ondersteuning. Beide taken worden hierna kort weergegeven. 

• 
Ad 1. Coördinatie 
Vier taakvelden van het Fraude-bureau worden onder deze noemer onderscheiden, met per veld een 

• opsomming van deeltaken. 
a. criminaliteitsbeeld 

• • het maken van een landelijk extract uit de criminaliteitsbeelden van de IFT's; 

• 

• 
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• het bewerkstelligen van uniformiteit tussen de IFT's; 

• het beschrijven van landelijke strafrechtelijke resultaten; 

b. handhavingsarrangementen en convenanten 

• de begeleiding en coördinatie van de totstandkoming van handhavingsarrangementen; 

• bevorderen van uniformiteit in de handhavingsarrangementen, evenwichtigheid tussen de 
aandachtsvelden en het bewaken van de gelijkwaardigheid van het -niveau van 
dienstbaarheid; 

c. overheadfunctie 
Het landelijk fraudebureau zou moeten waarborgen dat er binnen de IFT's geen eigenrichting en 
ontoelaatbare diversiteit ontstaat. De hieruit voortvloeiende taken zijn: 

• coördinatie; 

• controle op het evenwicht in activiteiten van de IFT's en op de uitvoering van 
handhavingsarrangementen; 

• de organisatie van audits bij de IFT's; 

• de organisatie van het VPO en de voorbereiding van landelijke beleidsprioriteiten; 

• ontwikkeling van criteria voor het stellen van prioriteiten; 

d. bedrijfsvoering/verantwoording 

• het maken van een overall-planning; 

• het afleggen van inspannings- en resultaatverantwoording; 

ad 2. Research, ontwikkeling en ondersteuning 
Wederom worden vier taakvelden onderscheiden. 
a. nieuwe fraude-criminaliteitsterreinen 

Niet alle fraudeterreinen zijn als taakaccent toegewezen aan een IET. Tot aan het moment van 
toewijzing wordt het fraudeterrein waargenomen door het landelijk fraudebureau. 

b. criminaliteitsbeelden 
Het bureau moet de trends en ontwikkelingen op de nog niet toegewezen fraudeterreinen in beeld 
brengen evenals de ontwikkeling en patronen in al het feitenmateriaal betreffende fraude. 

c. zaakgeneratie 
Op basis van de analyse met behulp van het FRIS kan het aanbrengen van onderlinge verbanden 
nieuwe dadergroepen en onderzoeken voortbrengen. 

d. ondersteuning 
Als de werkdruk bij de IFT's de intake van nieuwe zaken onmogelijk maakt, moeten hiervoor 
aanvullende voorzieningen worden gecreëerd waarbij het landelijk fraudebureau kan 
ondersteunen. 

4.3 Analyse 

4.3.1 	Tegenspraak in de taak 

De nota Zicht op Fraude (OM, 1997b) van het ontwikkelteam-OM, en het Interim-advies van de 
stuurgroep financieel rechercheren (Stuurgroep, 1997), zijn op een aantal punten niet vrij van 
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• 
• tegenspraak. De inhoud van beide nota's is min of meer een eigen leven gaan leiden. Het interim-

advies heeft vooral' aan de basis gelegen van de convenanten met de ministers en de ontwikkeling 
• van de opsporingstaak van de IFT's. Zicht op fraude is koersbepalend geweest voor de ontwikkeling 

• 
van wat steeds meer is gaan lijken op een apart IFT-OM naast het IET-politie. Wat moet worden 
verstaan onder 'een IFT' is niet eenduidig gedefinieerd. Op een of andere manier is deze spanning 

• 
niet vroegtijdig gesignaleerd. Respondenten voeren dit terug op het feit dat de teams vooral in het 
begin hun eigen gang zijn gegaan en dit type knelpunten niet onderling hebben besproken. 

• Respondenten van OM en politie stellen bovendien vast dat het aan eindcoördinatie van de 
verschillende ontwikkelingen heeft ontbroken. Verder signaleren zij dat er vanuit het de bankwereld, 

• het ministerie van justitie en het LLHF, grote druk is uitgeoefend om als IFT's tot resultaten te komen 
(IET-Oost, januari 1999, 3). De aandacht van de IFT's ging dan ook vooral uit naar het 'vangen van 

• boeven'. 

• Ondanks het feit dat volgens de verticale convenanten er één teamleider zou worden aangewezen, 
• blijkt er in de praktijk sprake te zijn van twee teamleiders (van politie en OM) zonder dat in alle 

gevallen helder is wie welke beheersmatige verantwoordelijkheid voor het team draagt. In de praktijk 

• 
worden deze gaten in de taakafbakening vooral gedicht door het gezond verstand van mensen, maar 
daarmee is de onduidelijkheid niet opgelost, zo stellen respondenten uit met name het politiedeel van 

• de IFT's. Uit de verslagen van de vergaderingen van de (implementatie)stuurgroep blijkt niet dat dit 
knelpunt nadrukkelijk aan de orde is geweest en is opgelost. 

In hoofdstuk 1 hebben wij de vorming van de IFT's beschreven als een vraagstuk van centralisatie-
decentralisatie. Het is binnen het OM en politie ook zoeken geweest naar de juiste of minst omstreden 
positionering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen in feite het districtsniveau in 

• de regio's, en het landelijk niveau. Fleurke (1997, 19) stelt in dit verband dat besluiten over 

• 
(de)centralisatie mede het resultaat zijn van een proces van geven en nemen, loven en bieden, 
onderhandeling en uitruil. De beschrijving van het incrementele beleidsproces in hoofdstuk 2 sluit 

• 
hierop aan. In een dergelijke situatie met zoveel spelers op het veld is het moeilijk de consistentie te 
bewaken in het taakontwerp. Dat is ons inziens dan ook niet gelukt. De consequenties daarvan lijken 

• niet tijdig te zijn onderkend en/of zijn niet op het juiste niveau binnen de projectstructuur gelegd of 
besproken. Wij stellen dan ook voor dat de implementatiestuurgroep de verdere ontwikkeling van de 

• IFT's nauwlettend volgt en bespreekt aan de hand van een aantal in haar ogen cruciale 
beoordelingscriteria zowel gericht op de doeltreffendheid als de doelmatigheid. Ze zou zich met name 

• kunnen richten op benchmarking: de teams in onderlinge vergelijking; in plaats van op de afzonderlijke 

• 
teams. Op basis van de uitkomsten zou de implementatiestuurgroep periodiek advies kunnen 
uitbrengen aan zowel de ministers en aan de inmiddels voor beheer en gezag verantwoordelijke 

• 
regio's en arrondissementsparketten, in casu de korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie. 
Formeel heeft de implementatiestuurgroep geen aansturende bevoegdheid ten aanzien van de IFT's, 

• 
maar die is ons inziens voor een taak-invulling als voorgesteld ook niet nodig. De 
implementatiestuurgroep kan zich een audit-taak toe-eigenen, die een grote impact kan hebben op de 

• ontwikkeling van in dit geval de horizontale-fraudebestrijding. De periodiek uit te brengen adviezen (en 
niet alleen maar rapportages) garanderen dat het beslissingsniveau dat over de IFT's gaat niet alleen 

• de informatie krijgt van het eigen IET, maar ook het totaal perspectief van de IET-structuur in het land. 
Die impact zou nog verder kunnen worden versterkt door periodiek schriftelijk te rapporteren aan het 

• korpsbeheerders- en het hoofdofficierenberaad, en de raad van hoofdcommissarissen. In feite wordt 

• 
de implementatiestuurgroep een platform van deskundigen met mede de functie van monitoring van 
de IFT-structuur. Dat vereist versterking van de kritische houding van de implementatiestuurgroep ten 

• 
opzichte van de ontwikkeling binnen de IFT-structuur. 

• 
• 
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4.3.2 	De IFT's 

De teams komen nog maar beperkt toe aan het hen toegewezen takenpakket, wat ook begrijpelijk is 
gezien de korte tijd dat ze operationeel zijn. Het valt op dat de teams in hun oorspronkelijke plannen 
van aanpak voor wat betreft het in behandeling nemen van zaken, zich een zwaardere taakstelling 
opleggen dan in de latere convenanten door de ministers als prestatienorm wordt gesteld. Het is uit 
het onderzoek niet duidelijk geworden op basis waarvan die eigen taakstelling door de teams tot stand 
is gekomen. Het lijkt op een vrij willekeurige keuze, waarvan het achteraf ons niet zo zinvol lijkt om de 

teams er aan te houden. 

Wel is opvallend dat waar er inmiddels in Noord en Oost sprake lijkt van een IFT-politie en een IFT-
OM, de in de convenanten opgenomen taakstelling uitsluitend betrekking heeft op het IFT-politie of, 
nog preciezer, op de opsporingsfunctie binnen het IET. Oorspronkelijk was de beheersmatige 
tweedeling binnen de IFT's tussen OM en politie niet de bedoeling, en het lijkt ons in het licht van de 
oorspronkelijke doelstelling ook niet aan te bevelen deze te handhaven. Als desondanks de huidige 
situatie zich continueert dan ligt het voor de hand om ook op het IET-OM een taakstelling van 
toepassing te laten zijn. 

De teams hebben nog nauwelijks invulling gegeven aan de expertise-functie. Alvorens zich daar 
allerlei voorstellingen bij te maken lijkt het aan te bevelen om in beeld te brengen welke expertise er 
op dit moment op enige plaats al is en welke plannen er hier en daar zijn om expertise op te bouwen 
(zie ook hoofdstuk 9). De IFT's zouden zich naar onze mening met hun expertise-ontwikkeling vooral 
moeten richten op de praktische methoden van publieke opsporing en de vervolging, als aanvulling op 
de expertise die er binnen de marktsector al is. Preventieve activiteiten vanuit de IFT's zouden in het 
verlengde daarvan kunnen plaatsvinden. 

Organisatorische taken 
Tot op z'n minst de peildatum van het onderzoek (1 juli 1999), is gezamenlijke beleidsontwikkeling 
tussen de IFT's ingevuld door te kiezen voor werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van 
meerdere of alle teams. Dat vraagt veel coördinatie en vergadertijd. Als alternatief zou kunnen worden 
overwogen, om aan vertegenwoordigers van verschillende teams/het LLHF een rol als zogenaamde 
'integratie-manager' toe te kennen. Galbraith introduceert deze wijze van integratie als onderdeel van 
zijn contingentie-theorie (1992, 99). De 'integrators' zoals Galbraith ze noemt, zijn verantwoordelijk 
voor het coördineren van een bepaald ontwikkelings- en besluitvormingsproces dwars door alle teams 
heen. Zo zou een IFT bijvoorbeeld het thema 'managementrapportage' kunnen worden toebedeeld, 
waarna dit IFT gemachtigd wordt om voor alle IFT's te komen tot voorstellen met betrekking tot een op 
elkaar afgestemde uniforme en samenhangende wijze van rapporteren. De coördinatie van het per 
kwartaal terugkerende rapportage-proces zou ook bij dit IFT kunnen worden neergelegd. De 
besluitvorming over de voorstellen van de integratie-managers vindt plaats in het overleg van de 
teamleiders van de IFT's/het LLHF. Alle aan de IFT's/het LLHF gerelateerde ontwikkelactiviteiten die 
nu voor een groot deel vanuit het projectbureau plaatsvinden, zouden op deze manier aan integratie-
managers uit de teams kunnen worden toebedeeld. Hun taak is niet om zelf de beste beslissingen te 
nemen, maar er voor te zorgen dat de beste beslissing genomen wordt. Eigenaar van het vraagstuk 
waarop de integratietaak betrekking blijft het reguliere lijnmanagement. 

De alternatieve constructie zou de betrokkenheid van de individuele teams op de IFT's/het LLHF als 
totaal kunnen versterken. De eerder beschreven 'IET-Nederland B.V.', waartoe de meeste teamleiders 
van politie en OM, en ook de marktpartijen zich voelen aangesproken, komt ermee dichterbij. Als 
gevolg van deze manier van werken neemt de efficiëntie toe evenals de noodzaak zich te verdiepen in 
verschillen per team. Dubbel werk wordt voorkomen en er wordt gebruik gemaakt van elkaars 
uitvindingen. Verder neemt de informatieverwerkingscapaciteit van de IFT's toe (de voortgang in de 
ontwikkeling wordt minder afhankelijk van een beperkt aantal teamleiders) terwijl de 
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• 
• • 
4111 	informatiehoeveelheid afneemt (niet ieder team is bezig met eenzelfde plan van aanpak). 

• Omdat ieder IFT wel over minimaal één 'integrator-rol' voor het totaal beschikt, is er theoretisch 
sprake van 'balance of power'. Tenminste als aan de verschillende integratie-taken door de teams 
evenveel belang wordt toegekend. De mate van centralisatie neemt als gevolg van deze constructie 

• 
toe, maar wordt als minder problematisch gezien omdat er niet naar één plaats wordt gecentraliseerd. 
Bovendien blijft de uiteindelijke besluitvorming plaatsvinden in de lijn. 

„,. 
• Nieuwe taken 

• 
Waar de OM-component uit de IFT's ook de beleidsvoorbereidende taak voor het eigen 
aandachtsgebied heeft toegewezen gekregen, signaleren Nelen en Sabee (1998, 122) in een 

01, 	soortgelijke situatie voor wat betreft het BOOM een spanningsveld. Het bieden van zowel 
beleidsondersteuning aan de PG als zaaksondersteuning naar de OvJ's zou volgens respondenten in 

• het door hen uitgevoerde onderzoek niet altijd even goed verenigbaar zijn. 

0111 
4.3.3 	Het LLHF 

OB 
De oorspronkelijke functie van het LLHF als landelijk loket voor alle meldingen uit de private sector is 

• niet van de grond gekomen. Meldingen gaan vrijwel in alle gevallen rechtstreeks naar het IFT met het 
benoemde aandachtsveld waarop de melding betrekking heeft. De contactfunctie met de marktpartijen 

• is, behoudens die met de banken (samen met IFT-Noord-West) welke nog dateert uit de tijd van het 

• 
LCPB, niet van de grond gekomen. Marktpartijen onderhouden rechtstreeks contact met de IFT's voor 
wat betreft het voor hen relevante benoemde aandachtsveld. 

• Vrijwel alle respondenten zien de oorspronkelijke functie van het LLHF verdwijnen. De taken van het 
LLHF zijn voor de IFT's synoniem geworden aan centrale sturing. De legitimatie daartoe heeft het 
loket nooit kunnen verwerven. Vanaf het begin van de IFT-gedachte is haar rol een punt van discussie 

• geweest. Het is het loket niet gelukt om aan de beeldvorming te ontkomen een instrument te zijn van 
het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie (nu het Landelijk Parket). In het Voorstel Landelijk Loket 

111 	Horizontale Fraude (DCRI, 6 oktober 1997) wordt de nadruk gelegd op de uitvoerende taak van het 
• loket. Het werd vooral gezien als facilitair aan de IFT's en het landelijk rechercheteam. In 'Zicht op 

fraude' wordt juist het tegenovergestelde aangegeven op basis van het belang voor het OM om te 

• 
beschikken over een eigen landelijk registratie- en meldpunt. 

• 
Het is mogelijk dat loskoppelen van het LLHF en de prioriteringstaak van het LBOM tot een andere 
beeldvorming zou hebben geleid. De zorg over centralisatie van (delen van) de politiefunctie is, zo 

• 
blijkt uit het gespreksmateriaal, onder de respondenten van politie groot. Het is dan ook zeer de vraag 
of nadere nuancering in de taak van het loket zou zijn opgemerkt. Nu is dit zeker geen nieuw 

• fenomeen. Blijkens het onderzoek van Terlouw en Aron naar het MOT, lijkt hetzelfde te hebben 
gespeeld ten aanzien van de helpdesk Finpol. De vraag dringt zich dan ook op hoe de stuurgroep en 

• het ontwikkelteam fraude, de kans van slagen van de inrichting van een landelijk loket hebben 

•
ingeschat. Het onderzoek levert daarop geen eenduidig antwoord. Wel treffen we in het 
oorspronkelijke voorstel van de stuurgroep (Stuurgroep, 1997a) de gedachte aan van detachering van 

• 
personeel uit de IFT's bij het loket. De stuurgroep noemt het latere LLHF een forum, waarin 
verschillende partijen elkaar ontmoeten. Wij komen in het volgende hoofdstuk daarop nog terug. Deze 

• 
gedachte is door de stuurgroep niet verder uitgewerkt en komt slechts in één van de plannen van de 
IFT's i.o. terug. Wel is het LLHF daardoor op het verkeerde been gezet en heeft het haar doen 

110 	veronderstellen dat er capaciteit vanuit de teams beschikbaar zou komen. 

• Waar Lammers in zijn definitie van organisatiestructuur (zie hoofdstuk 1) de personen die taken 
uitvoeren als element introduceert, blijken zonder daar verder over uit te wijden met name ook 

• persoonlijke verhoudingen binnen bijvoorbeeld het VPO van invloed te zijn geweest op de 

• 

• 
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beeldvorming rond het LLHF zo valt uit het gespreksmateriaal op te maken. De IET-structuur is 
opgebouwd rond een beperkt aantal mensen en wordt in feite door hun commitment gedragen. 
Logisch dat het niet altijd klikt, maar ook begrijpelijk dat wanneer een dergelijke situatie zich voordoet 
de consequenties direct voelbaar zijn. 

Andere factoren die het uit de verf komen van de rol van het LLHF niet hebben bevorderd zijn: 

• De verschillende naam-varianten die ter aanduiding van het landelijk loket zijn gebruikt (LOF, 
LTSC, LaLo, LLHF, LMF, LBF) en die bij de respondenten van de marktpartijen weinig vertrouwen 
hebben gewekt van een organisatie die weet waar ze voor staat en waar ze naar toe wil. 

• De discussie over de omvang van de personele bezetting van het loket, die eerst extern speelde 
in het overleg met de IFT's en vervolgens intern binnen de DCRI, waar de pilot-periode te kort 
werd bevonden om een permanente personele bezetting te creëren. 

• De lang uitblijvende duidelijkheid over de financiering van het LLHF, waardoor de bereidheid van 
de DCRI om te investeren is afgenomen. 

• Het ontbreken van een rapportage-plicht voor het landelijk loket zoals de IFT's die wel hadden. 
Het is mede daardoor op centraal niveau binnen de projectorganisatie minder doorgedrongen wat 
er speelde in relatie tot de taakvervulling en de beeldvorming. De uitvoeringsorganisatie van het 
loket had ook anderszins geen rechtstreekse toegang tot de (implementatie)stuurgroep. 

• Het feit dat de discussie over de positie van het LLHF vooral over en voor het LLHF is gevoerd, 
maar in veel mindere mate met het loket. 

• De lang uitblijvende duidelijkheid over de taken en positie van het landelijk loket. 

Het landelijk loket heeft desondanks inmiddels voor wat betreft de veredeling en combinatie van veel 
voorkomende zaken tot (middel)zware zaken, haar bestaansrecht bewezen. De behoefte aan een 
centraal verzamel- en veredelpunt punt met zicht op de ontwikkeling van de fraudemeldingen in het 
land is alleen maar toegenomen nu op basis van het zaaksaanbod is gebleken dat er weinig kant en 
klare meldingen en aangiften van middelzware of zware fraudes binnenkomen (zie hoofdstuk 10). Pas 
na veredeling en combinatie van grote aantallen veel voorkomende zaken ontstaan IET-waardige 
onderzoeken. Het LLHF beschikt exclusief over een totaal-registratie van de bij de IFT's 
binnengekomen aangiften van horizontale fraude. Er zijn teams die met het loket een uitstekende 
relatie hebben; met andere teams is die minder goed. Het al dan niet doorgeven van 
aangiften/meldingen en daarop betrekking hebbende informatie aan het loket loopt hieraan parallel. 

Ten aanzien van de 'Nota: Organisatie, functie en positionering Landelijk Loket' (Projectbureau, 4 
februari 1999) valt op dat de positie van het LRT niet wordt beschreven. Ten tweede valt op dat het 
projectbureau financieel rechercheren als onderdeel van een voorgesteld Landelijk Fraudebureau, 
zich alleen nog maar richt op de IET-structuur. De taakstelling voor wat betreft het breed wegzetten 
van financieel rechercheren in de politieregio's en arrondissementsparketten lijkt te zijn weggevallen. 
Ten derde: de consequenties van de taakverbreding van de IFT's naar horizontale- en verticale fraude 
worden niet uitgewerkt. Tot slot valt ook op dat de formele verhouding tussen het gezag en beheer 
over de IFT's en het Landelijk fraudebureau niet in de beschouwingen van de Nota is betrokken. 

Voor wat betreft de mogelijke toekomst van het LLHF, valt op dat de Nota de oplossing voor ervaren 
knelpunten vooral zoekt in het opnieuw definiëren van de taak van de IFT's en van het loket; als 
onderdeel van een nieuw te vormen Landelijk Fraudebureau. Dat komt weliswaar tegemoet aan de 
ervaren taak-onduidelijkheid, maar lijkt voorbij te gaan aan het vraagstuk van de legitimatie van de 
uitvoering van landelijk coördinerende activiteiten ten behoeve van de IFT-structuur. Het ontbreken 
van die legitimatie is een bepalende factor geweest bij het niet van de grond komen van het LLHF. 
Daar heeft het loket zelf maar weinig invloed op kunnen uitoefenen. Het is niet waarschijnlijk dat de 
integratie van het loket en het projectbureau, in combinatie met een positionering als voorgesteld bij 
het parket-generaal, die legitimatie zal vergroten. De Nota gaat niet in op de verhouding van deze 
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• • 
• centrale coördinatie ten opzichte van de gezags- en beheersverantwoordelijkheid van lokale 

convenantpartners. 
• 

111 	Het lijkt ook alsof de verantwoordelijkheid van de IFT's zelf voor onderlinge afstemming wordt 
neergelegd bij dat Landelijk Fraudebureau. Als voorwaarden voor het slagen van dat bureau noemt de 

• 
Nota op pagina 7 onder andere de acceptatie van de autoriteit van het VPO. Dat was volgens een 
groot 	aantal 	respondenten 	nou 	juist 	het 	probleem. 	Gezien 	de 	bestaande 

• 
verantwoordelijkheidsverdeling verwachten wij meer van de facilitaire taken die de Nota toeschrijft aan 
het Landelijk Fraudebureau. Dat houdt de verantwoordelijkheid voor afstemming helder: die blijft 

• liggen bij de IFT's. Ook zouden wij ons kunnen voorstellen dat gelet op de onderzoeksbevindingen 
besloten wordt tot loskoppeling van het aldus facilitaire bureau en het VPO. Of anders gezegd: lering 

• trekkende uit de ontwikkeling van het LLHF zou kunnen worden overwogen het Landelijk 

• 
Fraudebureau zoals de Nota dat introduceert, zich net zo facilitair naar het VPO te laten opstellen als 
naar de IFT's en het LRT. 

• 
In het volgende hoofdstuk zullen wij ter vergelijking met de Nota een alternatieve organisatievorm 
schetsen. • 

• 4.4 Aanbevelingen 

• 
Aanbeveling 4.1  

• Voorgesteld wordt om vanuit de implementatiestuurgroep initiatieven te nemen om de onduidelijkheid 
over de IFT-taken van politie en OM, en de daartussen gewenste samenhang, op te heffen. Met name 

• - 	waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de teams, de intake van meldingen, 

• 
.en de ontwikkeling van expertise. 

• 
Aanbeveling 4.2  
Duidelijkheid over doel en inhoud van de expertise-taak is voor de IFT's van belang bij het geven van 

• 
praktische invulling aan de ontwikkeling van de expertisecentra. 

• Aanbeveling 4.3  
Het verdient aanbeveling om als implementatiestuurgroep aan te geven in hoeverre de IFT's zich 

• naast de bestrijding van de horizontale fraude ook dienen te richten op de bestrijding van de verticale 
fraude. Afhankelijk van de uitkomst zouden de eventuele consequenties voor de bestaande 

• convenanten en de daarop gebaseerde financiering dienen te worden verwerkt. 

• Aanbeveling 4.4 

41 	Het op basis van de voortschrijdende inzichten herijken van de oorspronkelijke uitgangspunten zoals 
opgenomen in het Interimadvies, Zicht op fraude en het eindrapport financieel rechercheren, is van 
belang voor het bepalen van de verdere ontwikkelingsrichting van de IFT's en het landelijk loket. 

• Aanbeveling 4.5  
Voor onvolkomenheden in de definitie en afbakening van taken tussen OM en politie, zouden 

• structurele oplossingen moeten worden gezocht die niet grotendeels afhankelijk zijn van wat mensen 
er van maken. 

• 
Aanbeveling 4.6  
Creëer als projectbureau en gezamenlijke IFT's/LLHF en LRT portefeuilles en projecttaken die voor de 

• 
IFT-structuur als geheel van belang zijn, en deel die aan een team toe zodat niet iedereen de energie 
op hetzelfde zet en ongewenste verschillen tussen de teams ontstaan. Het levert efficiëntie-voordeel 

• op, en geeft het projectbureau meer tijd en ruimte om te besteden aan sturing en coördinatie. 

• 

• 
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Aanbeveling 4.7  
De implementatiestuurgroep zou hoge prioriteit moeten geven aan het verschaffen van duidelijkheid 
over de taak, positie en financiering van het Landelijk Loket in relatie tot de IFT's, het LRT, het VPO, 
en de markpartijen. 

Aanbeveling 4.8  
Maak voor het OM duidelijk hoe de beleidsvoorbereidende taak van de OM-component uit de IFT's 
zich verhoudt tot de algemene beleidsvoorbereidende taak met betrekking tot financieel rechercheren 
van het landelijk parket. 
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110 
• Hoofdstuk 5 De structuur 
011 
• 

De vraag naar de organisatorische vormgeving van de IFT's en het LLHF wordt in dit hoofdstuk 
beantwoord. Vertrokken wordt vanuit een uiteenzetting van de hoofdstructuur, om daarna in te 
zoomen op de structuurvarianten zoals we die tegenkomen bij de afzonderlijke IFT's en het 
LLHF. Ontwerp en praktijk zijn nauw met elkaar verweven en worden om die reden 

• 
geïntegreerd beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een variant op de LLHF-
structuur, en met een aantal aanbevelingen. 

• -n 

• 5.1 De hoofdstructuur 

• 5.1.1 	Uitgangspunt 

• In aanvang werd op basis van opgave van de particuliere sector ingeschat dat 700 fte's opsporing en 
250 fte's vervolging en berechting nodig zouden zijn voor de bestrijding van de horizontale fraude. 

• Daar bovenop kwamen nog de kosten voor expertisecentra en informatiesystemen. De totale 
schatting van de jaarlijkse kosten bedroeg 130 miljoen gulden; exclusief de kosten voor de bestrijding 

• van verticale fraude (Stuurgroep, 1997, 9). 
Uiteindelijk zijn het bij de start van de pilots ongeveer 140 fte's geworden, verdeeld over vier IFT's, 

• een landelijk loket en een fraudecontingent ten behoeve van het LRT (30 fte). De grotere regio's 
werden in eerste instantie geacht zelf de benodigde capaciteit en expertise voor de horizontale-
fraudebestrijding bijeen te brengen. Daarbij werd in eerste instantie een aantal kleinere regio's over 

•
het hoofd gezien, terwijl de IFT-structuur volgens de stuurgroep financieel rechercheren juist vanwege 
de kleinere regio's zou moeten worden opgericht. 

• 
Nadat de grote steden zich meldden, werd alsnog besloten ook in de grotere regio's IFT's in te 
voeren. Om het interregionale karakter van de teams te behouden en de aanvankelijk vergeten regio's 

• 
ook een plek te geven, werden ook de grootstedelijke teams samengesteld uit meerdere regio's. De 
pilot-IFT's waren hier in eerste instantie niet blij mee vanwege de verdeling van het budget over een 

• 
groter aantal gegadigden. 

• 
De IFT's waren allemaal dezelfde personele omvang toegedacht, ongeacht het verzorgingsgebied. 
Enkele respondenten gaven daarvoor als verklaring dat de aanpak van de horizontale fraude was 

• gedefinieerd als een taak van de IFT's gezamenlijk. De gezamenlijke werklast zou onderling worden 
verdeeld door het VPO, met bij het landelijk loket inzicht in de belasting per team. Door niet te 

• differentieren naar omvang van de teams werd een mogelijke discussie over de sterkte voorkomen, en 
werd ook de gezamenlijkheid benadrukt. 

• 
Een van de belangrijkste keuzes die bij het ontwerpen van de IFT's is gemaakt betreft de manier 
waarop taken op basis van gelijksoortigheid of samenhang zijn gegroepeerd in functies en afdelingen. 
Deze bouwstenen van de structuur noemt Jagers (1991, 20) structuurkenmerken. Hij onderscheidt 

• een aantal structuurkenmerken waarvan we er twee op de IFT-structuur zullen toepassen: 

• 
a. verbijzondering: de wijze waarop taken en middelen in afdelingen zijn geplaatst; 
b. (de)centralisatie: de mate waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden hoger of lager in 

•
organisatie zijn geplaatst. 

De mate van (de)centralisatie zal in hoofdstuk 7 over sturing worden behandeld. 

• 
Zijn indeling heeft Jagers afgeleid van Mintzberg die beide typen kenmerken 'ontwerpparameters' 
noemt. Het zijn de basiscomponenten van organisatiestructuren (Mintzberg, 1994, 26-28). 

• 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 88 - 

• 



• 
5.1.2 	Verbijzondering naar fraudebestrijding 

Selfsupporting: alle taken in één team 
De eerste vorm van verbijzondering die we in de IFT-structuur tegenkomen is naar de dienst die wordt 
geleverd: horizontale-fraudebestrijding. In het oorspronkelijk ontwerp zijn alle voor die dienstverlening 	• 
benodigde activiteiten in één team ondergebracht en uitsluitend gericht op de horizontale- 
fraudebestrijding: opsporing, vervolging en expertise-ontwikkeling. Met als uitzondering de CID- 	• 

functie; die mag alleen door de CID van een regiokorps Worden uitgeoefend. Twee IFT's hebben dat 
• overigens opgelost door een medewerker namens het IFT bij de CID van het beheerskorps te 

plaatsen en die ook te betalen. 
411 • 

De concentratie op uitsluitend de bestrijding van de horizontale fraude, geeft de IFT's een grote mate 
• 

van vrijheid in het nemen van beslissingen, en onafhankelijkheid in hun functioneren ten opzichte van 
anderen. Ze hebben ook korte lijnen naar het centrale beslissingsniveau. Ze zijn eigenlijk ontworpen 
als business-units: vergaand zelfstandig verantwoordelijk voor alle activiteiten rond horizontale- 
fraudebestrijding. Met als voordeel dat ze niet afhankelijk zijn van anderen omdat alle 	• 
productiemiddelen 'in eigen huis zijn'. Overigens verschillen de teams daarin van elkaar. Het IFT- 
Noord heeft een relatief lage bezetting van de opsporingsafdeling (8 rechercheurs). Voor het draaien 	• 
van onderzoeken moeten mensen worden losgeweekt uit de regio's. Dat gaat moeizaam en kost veel 
tijd, zo geven respondenten aan. Eenzelfde probleem zou kunnen gaan spelen bij het IET-Zuid. Dat 	• 
heeft een grotere opsporingsafdeling bestaande uit 18 rechercheurs die zijn gespreid over de 
politieregio's. Bij een hoog aanbod van grootschalige onderzoeken is de kans groot dat deze mensen 	• 
zullen moeten worden onttrokken aan de regio's en aan de onderzoeken die ze daar draaien. 

• 
Complexer ligt het bij de vervolgingstaak. De vervolgingstaak valt samen met de rol van de OvJ. Op 
basis van de interviews blijkt de implementatiestuurgroep een sterke voorstander te zijn van integratie 	• 

van politie en OM in één team. Ook de nota Fraudebestrijding 1998-2002 van het kabinet (1998) wijst • 
• in die richting. Op pagina 26: 'In het kader van een pilot worden in 1998 vier clusters van OM en politie 

gevormd, waarbinnen de opsporing en vervolging van de horizontale fraude nader wordt uitgewerkt en 
• 

versterkt.' En op de pagina daarna: `Ze staan garant voor een kwalitatief hoogwaardige aanpak van de 
horizontale-fraudebestrijding, op een niveau dat qua opsporingskans ligt boven het gemiddeld niveau 	• 
van de criminaliteitsbestrijding, en ze beschikken ook over vervolgings en berechtingscapaciteit die 
nodig is om bij de bestrijding van de verticale fraude een tandje bij te zetten.' 	 • 

De feitelijke invulling blijkt anders. Ook is de vervolgingsfunctie het minst uitgewerkt in de plannen van 	• 
aanpak. De verantwoordelijkheid voor die taak is helder: die ligt bij het OM. De vraag is hoe ze vanuit 411 het perspectief van een interregionaal samenwerkingsverband beheersmatig is georganiseerd en zou 
moeten worden. Vooral respondenten van het OM stellen in afwijking van het oorspronkelijke 

• uitgangspunt dat de vervolgingsfunctie niet persé binnen het IFT hoeft te worden gelegd. Zij zien geen 
noodzakelijkheid voor integratie met de opsporingsfunctie. Feitelijk is van een dergelijke integratie in 

• 
de teams nog weinig sprake. De plannen van de teams Noord-West en Zuid komen nog het dichtst in 
de buurt van het oorspronkelijke uitgangspunt. Het laatste team heeft daar nog weinig ervaring mee 	• 
kunnen opdoen gezien de bezettingsproblemen waarmee het OM te maken heeft gehad. Binnen 
deze twee IFT's richt het OM zich (vooralsnog) ook uitsluitend op de horizontale-fraudebestrijding. De 	OIO 
vervolgingsfunctie ligt dus in de lijn van de opsporingsactiviteiten van de teams. Dat is anders in 
Noord. Daar is het OM ondergebracht in een afzonderlijk OM-fraudeteam dat binnen het ressort 	• 

Leeuwarden zowel horizontale- als verticale fraude behandelt. Het OM-fraudeteam bevindt zich in 
hetzelfde gebouw als het IFT maar maakt daar geen deel van uit. Bovendien krijgt het een 
afzonderlijke expertisecentrum op het gebied van fiscale fraude dat volgens de teamleiding niet 
samenvalt met het expertisecentrum van het IFT (alleen horizontale fraude). 
Oost lijkt op Noord, met als verschil dat de fraude unit Oost van het OM is ondergebracht op een 	• 
andere locatie dan het IET. Uit Noord (IET-Noord, 14 juni 1999) en van de respondenten die zicht 
hebben op het IFT-Oost, komen voorzichtige signalen dat de communicatie met het OM op 	• 

• 
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zaaksniveau beter zou kunnen en dat het OM zich te weinig laat zien. Het valt op z'n minst op dat 

111/ 	
deze teams de vervolgingstaak op grotere afstand hebben gezet dan de andere. 

11) 	
Het risico van inefficiëntie 
Door de IFT's zich te laten concentreren op één thema blijken ook meerkosten te ontstaan. leder IFT 

• 
beschikt op basis van het oorspronkelijk concept over alle middelen die nodig zijn voor de 
fraudebestrijding. Over alle IFT's gezien kunnen er meer middelen van een bepaalde soort zijn ingezet 

• 
dan mogelijk noodzakelijk is. Juridische kennis bijvoorbeeld. In het oorspronkelijk plan zou ieder IFT 

dienen te beschikken over een jurist. Dat brengt het totaal op vier juristen (op een bezetting van 

• 
ongeveer 100 fte). Dit aantal neemt toe tot zeven wanneer ook de grootstedelijke IFT's operationeel 
zijn. Respondenten geven in het kader van het voorbeeld aan, dat er onvoldoende werkaanbod is voor 
zoveel juristen. Dat wordt door hen geïllustreerd met het feit dat uiteindelijk alleen het IFT-Noord voor 
invulling van deze formatieplaats heeft gekozen en het IFT-Zuid in plaats van een jurist heeft gekozen 
voor een fiscaal-econoom. We stellen vast dat het ontwerpen van de IFT-structuur in feite is gelijk 
gesteld aan het ontwerpen van één IFT. Er is niet beoordeeld welk cumulatief beeld ontstaat wanneer 

• die aldus afzonderlijk ontworpen IFT's in samenhang worden bekeken. Dit is een consequentie 
geweest van de gekozen veranderingsstrategie: ieder IFT maakt een plan voor het eigen team. De 

• afzonderlijke plannen lijken niet te zijn beoordeeld vanuit een totaal-perspectief voor het hele land. In 

• 
feite is dat een omgekeerde redenering ten opzichte van wat de stuurgroep beoogde: 'landelijk 
beschikbare capaciteit met een interregionale inbedding' (Interim-advies, 1997, 3) 

110 	 Ontwikkeling van de vraag 
Een IFT is uitsluitend gericht op een beperkt deel van de criminaliteit. Dat heeft als nadeel dat als de 
vraag afneemt, achterblijft bij de prognose, of wanneer er verschuivingen in de markt optreden, het 
bestaansrecht van de structuur snel ter discussie staat. Met name de respondenten die sceptisch 
tegenover de IFT-structuur staan wijzen op dit risico. Een organisatie waarvoor een afnemende vraag 

• 
aan diensten dreigt, kan daarop reageren met een aantal strategieën. Taakverbreding is er één van, 
die we ook terugzien binnen de IFT's. Impliciet wordt er al vanuit gegaan dat naast horizontale- 

", fraudebestrijding ook de verticale-fraudebestrijding aan de IFT's-politie zal worden opgedragen. Als 
tweede strategie zien we dat IFT's en ook het LRT hun intake-criteria verruimen. Meer zaken die door 
de selectie heen komen stelt het bestaansrecht van het team veilig. Taakverbreding naar andere 
vormen van fraude is een oplossing, maar doet ook de voordelen teniet van sterke concentratie op 

• één taak. Er komt een keuze-vraagstuk bij (en daarmee een punt van discussie): hoeveel tijd te 
besteden aan horizontale fraude en hoeveel aan verticale fraude. 

• 
Het IFT als onderneming 

• Een sterke concentratie op één beleidsveld door een team met grote zelfstandigheid roept associaties 
op met een zelfstandige onderneming. De teams zijn vrijwel volledig selfsupporting. De eigen 

• verantwoordelijkheid en het ondernemersklimaat (eigen financiering, verantwoordingslijnen, 

• 
managementafspraken, huisvesting) in de IFT's leiden tot een sterke onderlinge band tussen de 
medewerkers en grote identificatie met het eigen onderdeel, zo blijkt uit het onderzoek. Met als 

• 
voordeel een slagvaardige organisatie met een sterke doelgerichtheid. Dat brengt overigens ook als 
risico met zich mee dat een IFT een eigen leven gaat leiden naast andere opsporingsinstellingen. Een 
aantal respondenten uit de politieregio's wijzen op dit gevaar van verzelfstandiging van de IFT's. Zij 
vrezen een ontwikkeling van de IFT's tot een soort van BOD binnen de politie. De IFT's Noord en Zuid 

• 
zijn zich daarvan het meest bewust en zetten sterk in op de verankering in de regio's. Noord doet dat 
door alle onderzoeken samen te draaien met rechercheurs uit de regio's; Zuid door de rechercheurs 

• 
van het IFT in de regio's te plaatsen. 

• 
5.1.3 	Verbijzondering naar functie in de keten 

• 
Binnen de IFT's zien we dat gelijksoortige activiteiten op basis van hun plaats in de keten en de fase 
van de te verrichten bewerkingen bij elkaar worden geplaatst. Het fraudemeldpunt doet de intake, 

• 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 90 - 

• 

21.) 

i. 



registratie en prioritering; de opsporingsafdeling voert de onderzoeken uit; het expertisecentrum 
systematiseert de ervaringen en stelt deze weer ter beschikking aan anderen. Ook de 
vervolgingstaken zijn bijeen geplaatst ook al verschilt de wijze waarop tussen de teams. Het voordeel 
van verbijzonderen naar functie is de aanwezigheid van grote deskundigheid/kennis per fase in het 
voortbrengingsproces. 
Politie en OM zijn op zich voorbeelden van verbijzondering naar functie in de keten. Alleen binnen het 
OM zien we een verschuiving. Waar ze vroeger reageerde op een door de politie ingezonden proces-
verbaal, claimt het OM nu ook in het stadium van de intake en beoordeling van aangiftes een plaats. 
Nadrukkelijk met de bedoeling om in een zo vroeg mogelijk stadium te beïnvloeden wat er uiteindelijk 
op het bord van het OM komt te liggen. De gescheiden verantwoordelijkheid van OM en politie blijft, 
maar we zien qua organisatie van het OM haar plaats in de keten zich uitbreiden. 
Voor het door de IFT's ontwikkelen van expertise is integratie van OM en politie een vereiste aldus 
enkele respondenten. Opsporings- en vervolgingsdeskundigheid hangen nauw samen waar het de 
kans op succesvolle afronding van onderzoeken betreft. 
Coördinatie-problemen vormen het belangrijkste nadeel van verbijzonderde organisatorische functies. 
OM en politie moeten zich bewust inspannen om de samenhang van de verschillende activiteiten 
gericht op het product fraudebestrijding te garanderen. De functionele indeling doorbreekt deze 
samenhang. De verbijzondering naar de dienst (fraudebestrijding) en de verbijzondering naar functie 
(opsporing en vervolging) hebben binnen de organisatiestructuur een tegengestelde werking (Glaser, 
1981, 28). Alle bij elkaar in één onderdeel gebrachte activiteiten worden doorbroken door de vorming 
van verschillende functies. Het nadeel daarvan kan worden beperkt door de opsporings- en 
vervolgingsfunctie zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen zodat de kans op (informele) communicatie 
en afstemming wordt vergroot. Dat pleit er voor om het OM en politie dicht bij elkaar te huisvesten; 
met inachtneming van ieders specifieke verantwoordelijkheid. 

5.1.4 	Verbijzonderen naar doelgroep 

Naast de eerste twee vormen, zijn de IFT's ook in belangrijke mate verbijzonderd naar de doelgroep. 
Activiteiten die gericht zijn op een specifieke groep klanten, zijn in de loop van de pilotperiode steeds 
meer bij één IFT ondergebracht. Het zijn de aan de IFT's toegewezen taakaccenten die sterk 
samenhangen met een bepaalde doelgroep en waarop niet alleen expertise wordt ontwikkeld, maar 
waarvoor ook de intake- en registratie van meldingen worden gedaan en het netwerk wordt 
onderhouden. Dat heeft als voordeel dat in één onderdeel in principe alle kennis aanwezig is over de 
specifieke doelgroep en de vraagstukken die daar spelen. Op basis van dit voordeel is het begrijpelijk 
dat de OM-component binnen de IFT's als extra taak de beleidsvoorbereiding voor het college van 
PG's, er voor wat betreft het eigen taakaccent bij heeft gekregen. Zij heeft bij uitstek zicht op de 
wensen en belangen van de bediende doelgroep. 
Verbijzondering naar doelgroep versterkt de gerichtheid op de klant. De uniciteit van het contact (er 
zijn geen andere IFT's met hetzelfde taakaccent) prikkelt om de eigen deskundigheid op een goed 
niveau te houden. Maar dat werkt alleen als er ook vraag is naar die deskundigheid. Het kan ook 
expertise opleveren die niet wordt afgenomen. Een risico is verder dat de IFT's de doelen van de IET-
structuur als totaal ondergeschikt maken aan het verzorgen van de eigen doelgroep. Het onderzoek 
levert daarvoor geen aanwijzingen op, maar respondenten waarschuwen wel voor dit mechanisme. 
Potentieel bestaat er een risico van wedijveren tussen de verschillende aandachtspunten. Alle IFT's 
zouden met name hun eigen primaire klant tevreden kunnen willen houden en diens belangen hoog 
op de agenda plaatsen. De IFT-structuur is nog te pril om over de mate waarin dit zich nu al voordoet 
uitspraken te kunnen doen. 
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Onderdeel  IFT-structuur: 	Deelnemende  politieregio's 	 Deelnemende arrondissementsparketten 
IFT-Noord Nederland 	Friesland, Groningen, Drenthe 	 Leeuwarden, Groningen, Assen 
IFT-Noord West Nederland 	Noord-Holland 	Noord, 	Zaanstreek Alkmaar, Haarlem 

Waterland, Kennemerland 
IFT-Oost Nederland 	IJsselland, 	Twente, 	Flevoland, 	Noord 	Zwolle, Almelo, Zutphen, Arnhem 

Oost 	Gelderland, 	Gelderland-Midden, 
Gelderland Zuid 

IFT-Zuid Nederland 	Zeeland, Midden West Brabant, Brabant 	Middelburg, 	Breda, 	Den 	Bosch, 
Noord-Oost, Brabant Zuid-Oost, Limburg 	Roermond, Maastricht 
Noord, Limburg Zuid 

IFT-West Nederland 	Haaglanden, Hollands Midden 	Den Haag 
IFT-Zuid West Nederland 	Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland Zuid 	Rotterdam, Dordrecht 
IFT Amsterdam-Amstelland Amsterdam-Amstelland, 	Gooi- 	en Amsterdam, Utrecht 

Vechtstreek 
(de beheersregio is cursief gedrukt) 	(het beheers- en gezagsparket is cursief 

gedrukt) 

1111! • 
...o 

• 5.1.5 	Verbijzonderen naar geografisch verzorgingsgebied 
 

• De keuze van de geografische indeling 	
z, 

•
De planvorming over de spreiding van de IFT's over het land is niet volledig te reconstrueren. Uit het 
gespreksmateriaal blijkt dat in zeer korte tijd de structuur moest worden vormgegeven. Aansluiten bij 

111 	
bestaande ontwikkelingen en pragmatisme waren het devies bij de verdeling. De exacte verdeling was 
volgens respondenten ook minder belangrijk geworden omdat de IFT-capaciteit landelijk zou moeten 

1111 	kunnen worden ingezet. 

0 	In het Noordelijk ressort bestond sinds 1993 binnen de ZM al een Noordelijke Fraudekamer. Het OM 
in de drie arrondissementen was al bezig daarop met een eigen samenwerkingsverband aan te sluiten 

... 

• 
met als centraal punt het OM-Groningen. In het Oosten werkten de arrondissementsparketten van 
Almelo, Zwolle en Zutphen al samen in de fraude-unit Oost, met Zutphen als plaats van vestiging. 

II 

	

	Gezien de samenstelling van het ressort, werd aansluiting van het arrondissement Arnhem logisch 
gevonden. In het Noord-Westen waren het de politieregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland 

• Noord die al met elkaar in gesprek waren over samenwerking. De regio's Kennemerland en Utrecht 
werden gevraagd zich hierbij aan te sluiten. In het Zuiden bestonden er al allerlei overlegvormen 

fik 	tussen de vijf politieregio's. De arrondissementsparketten Middelburg en Breda waren bovendien in 
gesprek over mogelijke samenwerking. Tussen de rechtbanken en arrondissementsparketten in 

110- 	Roermond en Maastricht werden besprekingen gevoerd om te komen tot een soort fraude-kamer in 
navolging van het Noordelijke ressort. De overblijvende kleinere politieregio's zouden zich kunnen al 	aansluiten bij één van de grote steden. 

III 	Daarmee is de keuze voor het beheersmatig onderbrengen van de IFT's bij een specifiek regiokorps 

S en, het zowel beheers- als gezagmatig onderbrengen bij een arrondissementsparket, nog niet 
- verklaard. Uit het gespreksmateriaal komt naar voren dat er lijkt te zijn geruild: het ene parket 

41 bijvoorbeeld milieu, dus een ander de horizontale fraude; het ene korps een kernteam, dus een ander 
het IFT. Met als motief het handhaven van een noodzakelijk geacht machtsevenwicht tussen de 

IIII 	regio's onderling en de arrondissementsparketten onderling (checks and balances). Het concentreren 
van bovenlokale voorzieningen op één plaats zou dit machtsevenwicht verstoren en leiden tot 

111 	verschillende regio's en parketten met qua taak een verschil in zwaarte en als gevolg daarvan 
mogelijk een grotere stem. 

• 

• • 
111  
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Aansluiten bij de kernteams 
Tijdens de interviews is ook verkend of aansluiting bij de kernteams niet voor de hand had gelegen. 
Met de kernteams als interregionale voorziening was al de nodige ervaring opgedaan . Zowel voor wat 
betreft het beheer, als de sturing en bijbehorende planning & control-systematiek. Bovendien hebben 
kernteams en IFT's een aantal kenmerken gemeen: een zelfstandige taak in de aanpak van regio-
overstijgende zaken; een gelijkmatige spreiding over het land; een toegewezen taakaccent; centrale 
weging en toedeling van zaken, en onderbrenging bij een beheersregio. Verschillen tussen beide 
teams bestaan uit het primaire onderwerp van aandacht, en in de wegingscriteria van onderzoeken. 
Expliciet is volgens respondenten de afweging om aansluiting te zoeken bij de kernteams nooit 
gemaakt. Praktisch gezien zou het volgens een groot aantal van hen zeker tot de mogelijkheden 
hebben behoord om de IFT's bij de kernteams onder te brengen. Dat zou volgens hen minimaal 
efficiëntie-voordeel hebben opgeleverd. Alleen lag het volgens andere respondenten van OM en 
politie achteraf bezien niet voor de hand om de kernteam-indeling te volgen. Naast het argument van 
de 'checks and balances' op basis waarvan concentratie van bovenregionale voorzieningen niet zou 
worden geaccepteerd, speelde een rol dat de kernteams tijdens en na het onderzoek van de 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden behoorlijk onder vuur hadden gelegen. Het 
verbinden van de IFT's aan die beladen historie zou hun kans op succes wel eens negatief hebben 
kunnen beïnvloeden, zo verklaart men achteraf. 

5.2 De basisstructuur van de IFT's 
Volgens de kabinetsnotitie (1998) zou een IFT bestaan uit 27 fte's: 1 leiding politie, 8 opsporing 
politie, 6 politie expertise-vorming, 1 leiding OM, 5 officieren van justitie/parketsecretarissen en 6 
algemene ondersteuning. De financiering van de teams is op dit model gebaseerd. De verdeling in 
opsporing, expertise, ondersteuning, en vervolging vinden we in alle IFT's terug. De gemiddelde 
omvang van de IFT's is nog geen 27 fte. De teams die daar nog onder zitten hebben wel plannen om 
ongeveer op dit aantal uit te komen maar zien ontoereikende financiering daarvoor als struikelblok. 
Geen van de IFT's heeft de fte's conform de kabinetsnotitie over de functies verdeeld. De 
opsporingsafdeling is gemiddeld groter, maar kleiner zijn de ondersteuning, het expertise-centrum, en 
de OM-participatie. Er is op het niveau van het totale team veel leiding voorzien: een OvJ en een 
politieofficier op een relatief kleine club mensen die bovendien zeer zelfstandig werken. Een enkele 
respondent vindt dat het ook wel met minder toe zou kunnen. Ook ons komt het voor als een vrij 
zware bezetting van de top binnen het IFT met name voor de aansturing van de operationele 
activiteiten. Zoveel zaken hebben de IFT's niet in behandeling, en over de looptijd van een onderzoek 
gezien wordt er niet voortdurend een beroep gedaan op het teamhoofd en de OvJ. Wel is het 
plausibel te veronderstellen dat in de aanvangsperiode van de IFT's deze vraag naar capaciteit op 
leidinggevend niveau groter zal zijn dan wanneer ze enige tijd operationeel zijn. Het is aan te bevelen 
de IFT's regelmatig te laten rapporteren over de omvang van de taken op het niveau van de 
teamleiding. 
Feitelijk is de leidinggevende capaciteit anders verdeeld dan oorspronkelijk was gedacht. In Noord, 
Noord-West en Oost is de OvJ niet uitsluitend ten behoeve van het IFT werkzaam. In Zuid was er 
sprake van een parttime situatie van in eerste instantie zowel hoofd van het IFT als van de OvJ. 

Er lag geen blauwdruk voor de inrichting van de teams. leder team heeft een eigen structuur-ontwerp 
gemaakt waarbij er onderling is afgestemd zodat de uiteindelijke plannen in grote mate op elkaar 
lijken. In die plannen van aanpak werd uitgegaan van een team dat behalve uit de teamleiding en een 
secretariaat uit drie onderdelen bestond: een fraudemeldpunt, een opsporingsafdeling en een 
expertisecentrum. 

In de stuurgroep (19 juni 1997) is een discussiepunt geweest of de expertisecentra binnen de IFT's 
zich ieder dienden te richten op een afzonderlijk segment van horizontale fraude of gelijkelijk op alle 
vormen van horizontale fraude. Aanleiding tot die discussie, was een voorstel om te starten met een 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 93 - 

• 
• • • 
• 
• 

• 

• 
• 

• • 

41 



• 
• 
• 

• 
e 

• 
• 

0 • 
• • 
1 • • • 
• • 
S 

experiment voor wat betreft de expertise-ontwikkeling aangaande faillissementsfraude door het 
arrondissementsparket Breda in de drie zuidelijke politieregio's, nog voordat de IFT's geëffectueerd 
waren. Het projectbureau was voorstander van de variant waarin afzonderlijke segmenten aan de 
IFT's werden toebedeeld; de stuurgroep voelde meer voor volledige expertisecentra maar ging 
akkoord met de experimentele opzet mits daardoor geen onomkeerbare situatie zou ontstaan. Voor de 
stuurgroep-vergadering van 8 juli 1997 was een discussie voorzien over de opzet van de 
expertisecentra doch uit het verslag is niet af te leiden of die uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Wel is 
duidelijk dat voor de gesegmenteerde variant is gekozen. 

5.2.1 	IFT-Noord 

fraude- 
meld pun t 

5 fte 

teamleider 
OM 
1 fte 

opsporings- 
afdeling 

8 fte 

teamleider 
politie 
1 fte 

ondersteuning 
6 fte 

expertise- 
centrum 

6 fte 

Figuur 2: organigram basisstructuur IFT 

Afwijkingen van de basisstructuur 
De inrichting van het IFT-Noord is per 1 januari 1998 begonnen onder de naam Bureau Horizontale 
Fraude. In mei daarop volgend werd dat het IFT Noord-Nederland. In eerste instantie was binnen het 
IFT voorzien in twee afdelingen: de operationele afdeling en een expertisecentrum. Het secretariaat 
van IFT en OM-cluster zijn geïntegreerd en wordt gevoerd met wederzijdse vervangbaarheid. Wel is 
sprake van een taakverdeling. De beleidsmatige ondersteuning voor politie aan de ene en OM aan de 
andere kant, is bij afzonderlijke medewerkers ondergebracht. 

Voor de komst van het IFT bestond al een CIP: Coördinatie- en Informatiepunt zware financiële 
criminaliteit. Het CIP heeft een ontstaansgeschiedenis los van de IFT's en komt eigenlijk voort uit de 
samenwerkingsintenties en -afspraken die er in het Noorden al lagen met onder andere de FIOD. Het 
CIP is toegevoegd aan het IFT en later Fraude MeldPunt (FMP) gaan heten: Een van de doelen van 
het CIP was het opbouwen van een goede gezamenlijke informatiepositie van politie, OM en BOD'en. 
De nadrukkelijke betrokkenheid van een BOD bij het CIP is opvallend en vinden we in de plannen van 
de andere teams niet terug. Gezien de sterke positie qua informatie- en deskundigheid van de FIOD, 
destijds voor de ACC een van de redenen om het financieel rechercheren binnen de politie krachtig te 
stimuleren, en het ontbreken van rechtstreekse toegang vanuit het IFT tot de informatie van de 
belastingdienst, is het een verdedigbare opzet. Dat die opzet wordt aangetroffen in het team Noord 
heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat hoofd van het IFT afkomstig is van de FIOD. De 
taken van het CIP zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van een FMP. De netwerkfunctie met 
partners op het gebied van fraudebestrijding is in het CIP zwaarder aangezet dan binnen een 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Streefsituatie per 1 oktober 1999 
Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 

Officier van Justitie 	 0M-F.team 	 1 	0M-F.team 	 1 	0M-F.team 	 1 
Coördinator 	 CIP 	 1 	CIP 	 1 	FMP 	 1  
Case-screener 	 - 	 - 	FMP 	 1  
Parketsecretaris 	 0M-F.team 	 1 	0M-F.team 	2 x 0,5 	0M-F.team 	 1 
Administratief medewerker 	IFT 	 0,5 	IFT 	 1 	Opsp. afd. 	 1 

0M-F.team 	 1 	0M-F.team 	 1 	0M-F.tearri 	 1 
Managementassistente 	 IFT 	 1 
Systeembeheerder 	 - 	IFT 	 ?  
Chef pilot/Hoofd IFT 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 	IFT 	 1  
Operationele chef 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 	Opsp. afd. 	 1 
Financieel rechercheur (A) 	 6 	IFT 	 10 	Opsp. afd. 

Int&proj. 
Tactisch rechercheur 	 Opsp. afd. 
Financieel deskundige 	 3 	IFT 	 2FIOD 	 - 
Financieel inlicht. rechercheur 	CID 	 1 	CID 	 1 	CID 	 1  
Strategisch analist 	 Exp. 	 1 
Operationeel analist 	 1 
Misdaadanalist 	 IFT 	 1 	IFT 	 2 	 - 
Informatiemedewerker 	 IFT 	 1 	 - 	 - 

Forensisch accountant 	 - 
Jurist 	 IFT 	 0,5 	 1 	Exp. 	 1 
Recherche assistent 	 Opsp. afd. 	 1 
Totaal: 	 19 	 23 	 ? 

standaard FMP. De coördinator van het CIP is een soort promotor van het team. 
Het recentelijk aan het OM-fraudeteam toebedelen van een expertisecentrum fiscaliteit past in de lijn 
van de samenwerking met de FIOD (Ministerie van Justitie, 14 juni 1998, 40). 
Ter verbetering van zijn informatiepositie heeft het IFT geïnvesteerd in de CID van het regiokorps 
Groningen. Het team betaalt één fte en krijgt daarvoor 50 Vo van de capaciteit van twee CID-ers terug. 
De doelstellingen van het zogenaamde CID-koppel zijn te vinden in het 'Huishoudelijk Reglement IFT-

Noord Nederland': 

• Het bevorderen van de instelling van opsporingsonderzoeken door het beschikbaar stellen van 
relevante gegevens aan algemene opsporingsambtenaren. 

• Het leggen van verbanden tussen CID-gegevens en lopende opsporingsonderzoeken en het op 
basis daarvan gericht verschaffen van informatie aan algemene opsporingsambtenaren. 

Het IFT-Noord is sterk ontwikkelingsgericht. Een nieuw 'Structuur- en formatieplan interregionaal 
fraudeteam Noord-Nederland' (9 juni 1999) is als basis voor het IFT in zijn definitieve vorm, in de 
maak. Daarin wordt er vanuit gegaan dat het IFT alle vormen van fraude gaat behandelen (pag. 6). 
Als nieuw structuur-element overweegt het IFT om een eenheid toe te voegen die zich uitsluitend 
bezig houdt met projectvoorbereiding. In feite een verdere doorvoering van het ontwerpprincipe 
verbijzondering naar functie. Momenteel vindt die voorbereiding nog plaats binnen de 
opsporingsafdeling maar gaat daar ten koste van het daadwerkelijk opsporen. 

Formatie en personele bezetting 
Ten aanzien van de formatie en bezetting is getracht om waar mogelijk onderscheid te maken in het 
oorspronkelijk ontwerp, de situatie per 1 juli 1999 en de streefsituatie (zo mogelijk voorzien van een 
datum waarop die moet zijn bereikt). 

Tabel 5: formatie en bezettingsoverzicht IFT-Noord 

• Bronnen IFT: 
• Pilot Horizontale Fraude Noordelijk Ressort 'Datatransportfraude', 1 oktober 1997 
• IFT Noord-Nederland verslag 1998, januari 1998 

• Fraudemeldpunt in Noord Nederland, maart 1999 
• Structuur- en formatieplan 9 juni 1999 
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Het resultaat is opgenomen in de tabel op de vorige bladzijde. Mogelijke consequenties van nieuwe 
ontwikkelingen met betrekking tot de instelling van een fiscaal expertise-centrum zijn nog niet in het 

• overzicht van Noord verwerkt. 
 

...,. 

• Nieuw binnen het toekomstig IFT is de functie van recherche-assistent gericht op de uitvoering van 

1111 	
gestandaardiseerde recherche-werkzaamheden. 

I. 	
Opleiding en deskundigheid 
Om de operationele capaciteit zoveel mogelijk te benutten heeft het IFT besloten de medewerkers 

• tijdens de pilot-fase geen (langdurige) opleidingen te laten volgen (Verslag IFT-Noord 1998). Vier 
medewerkers hebben kortere cursussen gevolgd (2x bankleer en 2x Analist Notebook). 

• Deskundigheidsbevordering vindt in de regio vooral plaats door het draaien van multi-disciplinaire 
onderzoeken. Met telecomaanbieder KPN is de afspraak gemaakt dat zij een driedaagse opleiding 	P,..., 

• over werk en begripshantering van de telecom-operators zal verzorgen voor onder andere de IFT's, 	.0 

• 
de BOD'en, en de belastingdienst 

110 5.2.2 	IFT-Noord-West 

010' 	Afwijkingen ten opzichte van basisstructuur 

• 
Het team voert als naam 'IRƒT om de relatie naar het onderwerp van onderzoek aan te geven. 
In het plan van aanpak is uitgegaan van een formatie van 23 fte's verdeeld over een fraudemeldpunt, 
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opsporingsafdeling en een expertisecentrum. Er is feitelijk geen invulling gegeven aan het fraude 
meldpunt. Op basis van de verwachting dat de zaken toch wel komen en vooral moeten worden 

• gedraaid, is daar voorlopig van afgezien. Bij de CID van het beheerskorps heeft het IFT ondersteuning 
ingekocht voor 1 mensjaar. In de vorm van een bovenwereld-kopper krijgt het IFT deze capaciteit 

• terug (2 x 0,5 fte). Het team kent ook geen als afzonderlijke afdeling vormgegeven expertisecentrum. 
De expertise-ontwikkeling is toegewezen aan koppels van politiemensen die zijn belast met de 
opsporing. Verschillende vormen van bancaire fraude zijn op deze manier qua expertisevorming 
weggezet. 
In Noord-West is er samenvattend beperkt verbijzonderd naar functie. Dat heeft als voordeel dat de 
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taakbreedte van de medewerkers toeneemt. Dat kan motivatie-verhogend werken naar de 
medewerkers, en voorkomt kwetsbare solo-functies. 

In de oorspronkelijke situatie was het de bedoeling dat ook de politieregio Utrecht in het team zou 

•• 	gaan participeren. Uiteindelijk heeft Utrecht er voor gekozen om niet mee te doen aan de huidige 
samenwerkingsvorm. Als praktisch argument heeft daarvoor de reisafstand naar de plaats van 

• vestiging van het IFT gegolden. Als mogelijke oplossing daarvoor werd in een interne 
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beslispuntennotitie van de beheersregio Noord-Holland-Noord (16 februari 1998) voorgesteld om te 
gaan werken met een operationele unit in Noord-Holland en in Utrecht. Op basis van meer principiële 

• 
argumenten heeft de korpschef van Utrecht toch afgezien van deelname aan het IET. De belangrijkste 
waren: 

•— 

	

	
• bezwaar tegen het in beweging komen van regio's en arrondissementsparketten op basis van het 

extra geld, in plaats van de principiële keuze te maken om meer aan horizontale-fraudebestrijding 
te gaan doen; 

• twijfel of de omvang van de (middel)zware fraude wel de oprichting van afzonderlijke teams zou 
rechtvaardigen; 

• de positieve ervaringen met de projectmatige ontwikkeling van financieel rechercheren in het 
Utrechtse, waardoor liever de versterking werd gezocht van de eigen recherche met een 

fra 	
verankering daarvan in de districten, dan te investeren in een bovenregionale voorziening met een 
te verwachten grotere afstand tot die districten. • 
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Functiesoort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Streefsituatie per z.s.m. 

Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 

Officier van Justitie 	 FMP 	 1 	OM 	 1 	OM 	 1 

Coördinator FMP 	 FMP 	 1 	 - 	 - 

Parketsecretaris 	 FMP 	 1 	OM 	 2 x 0,5 	OM 	 1 

Administratief medewerker 	FMP/IFT 	 1 	IFT/OM 	 1 	IET/OM 	 1 

Chef  pilot/Hoofd  IFT 	 IFT/Exp. 	 1 	IFT 	 1 	IFT 	 1 

Operationele chef 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 	1FT 	 1 

Financieel rechercheur  A 	 IFT 	 10 	IFT 	 10 

Financieel deskundige 	 IFT 	 11 	IFT 	 1 ECD 	 - 
1 FIOD 

Financieel 	 inlichtingen 	IFT 	 2 	CID regio 	 1 	CID regio 	 1 
rechercheur 

Financieel rechercheur C 	 - 	 - 	IFT 	 2  
Misdaadanalist 	 IFT 	 1 	IFT/OM 	 1 	IFT/OM 	 1 

Informatiemedewerker 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 	 - 

Forensisch accountant 	 Exp. 	 1 	 - 	 - 

Jurist 	 Exp. 	 1 	 - 	 - 

Stageplaats marktpartij 	 Exp. 	 (1) 	 - 	 (1) 
Financieel Recherche-assistent 	- 	 - 	 - 	IFT 

Totaal: 	 23 +(1) 	 20 	 19 

Formatie en personele bezetting 
Het team heeft er voor gekozen de medewerkers in dienst te laten treden bij het beheerskorps met 
een terugkeergarantie naar de eigen organisatie. Dat heeft diverse voordelen. Het team heeft geen 
last van rechtspositionele verschillen tussen de leverende korpsen, er is sprake van een duidelijke 
werkgeversrelatie, en het team hoeft bij de overgang van de pilotfase naar de permanente situatie 
geen nieuwe sollicitatie-ronde te houden met deskundigheidsverlies als mogelijke consequentie. 

Tabel 6: Formatie en bezettingsoverzicht Noord-West 

Bronnen IFT : 

• Plan van aanpak IRfT Noord-West Nederland, 29 september 1997 

• Jaarrapportage 1998 versie 12 februari 1999 

• Uitvoeringsplan IRfT-NW 1999 versie 2, 12 juli 1999 

Opleiding en deskundigheid 
De medewerkers binnen het IFT voldoen nog niet aan functie-eisen zoals die bij de vorming van het 
team voor ogen. stonden. Het team heeft daarom nadrukkelijk geïnvesteerd in opleidingen. De 
volgende cursussen zijn door medewerkers gevolgd: module bankkennis politie (2x); Opleiding tot 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (2x); Compareren (2x); Zicht op CID (4x); Money Laundering 
(1x); Ontwikkelingen in het betalingsverkeer (2x); Waarheidsvinding (1x). 
Bij wijze van bijzondere vorm van kennisoverdracht is een senior-rechercheur van de ECD per week 
een bepaalde tijd in het team aanwezig.. Dit experiment duurt tot het eind van het jaar 1999 en wordt 
als zeer succesvol ervaren. 

5.2.3 	IFT-Oost 

Afwijkingen basisstructuur 
Het IFT bestaat formeel alleen uit een politiedeel. Het OM is afzonderlijk daarvan ondergebracht in de 
fraude-unit Oost (FUO). De meeste mensen waren bij het IFT in dienst per 1 mei 1998. De chef van 
het IFT is zijn werkzaamheden begonnen per 1 juli 1998. Het IET-Oost kent geen CID-koppe1 8. Het 
was moeilijk binnen de regio's een koppel te vinden met voldoende financiële expertise. Speciale 
opleidingen zouden vervolgens noodzakelijk zijn, terwijl door de andere teamleden die opleidingen 

8 
Ontleend aan verslag werkoverleg IFT-Oost d.d. 8 september 1998 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk 	ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Streefsituatie per z.s.m. 
(dec. 1998) 

Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal  
Officier van Justitie 	 FUO 

Coördinator 	 FMP 	 1 	FMP 	 1 

Parketsecretaris 	 FUO  
Administratief  medewerker 	IFT 	 0,6 	IFT 	 0,6 	IFT 	 1 

Chef pilot/Hoofd IFT 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 	IFT 	 1 

Projectleider 	 IFT 	 2 	IFT 	 2 	IFT 	 2 

Financieel rechercheur 	 IFT 	 2ECD 	 1ECD 	IFT 	 9,5 

Rechercheur 	 IFT 	 9 	IFT 	 9 

Financieel deskundige 	 Exp. 	 2 	Exp. 	 2 
Financieel deskundige  (RA) 	Exp. 	 0,5 	Exp. 	 0,5 	Exp. 	 0,5 
Financieel 	 inlichtingen 	IFT 	 1 	 IFT 	 1 
rechercheur 

Strategisch analist 	 IFT 	 1 

Operationeel analist 	 1 

Informatiemedewerker 	 1FIOD 	IFT 	 1FIOD 	IFT 	 1  
Recherche assistent 	 IFT 	 1 

Totaal: 	 19,1 	 18,1 	 20 
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niet gevolgd zouden kunnen worden. Er wordt in Oost veel waarde gehecht aan gelijkwaardigheid 
tussen teamleden. Bovendien heeft het team het al druk. Men is ook van mening dat met CID-
informatie verhoudingsgewijs weinig gebeurt. 
Oost heeft met het oog op de beëindiging van de pilot-fase het toekomstplan 'Op weg naar een 

permanent IET' (15 maart 1999) ontwikkeld. Het team wil zich de komende jaren verder ontwikkelen 
naar een multidisciplinaire eenheid die zich richt op de bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit. Als gevolg van de beschikbaarstelling van minder geld dan was verwacht, gaat het team 
uit van een verlaging van de maximale sterkte naar 20 fte.'s 
Het team wil zich op grond van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot organiseren op basis 
van de werkstromen volgens het vijf-fasenmodel. Dit model gaat uit van vijf opeenvolgende 
onderzoeksfasen binnen de opsporing: omgevingsverkenning, verkennend onderzoek; voorbereidend 
strafrechtelijk onderzoek, technisch strafrechtelijk onderzoek en evaluatie onderzoek. Verbijzondering 
naar de functie in de voortbrengingsketen wordt het leidend principe voor het nog nader uit te werken 
structuurontwerp. 

Formatie en personele bezetting 
De medewerkers waren tijdens de pilot-periode bij het IFT gedetacheerd. Met ingang van de 
permanente situatie zullen de medewerkers conform de situatie in Noord-West worden aangesteld bij 
de beheersregio. Het IFT heeft een 'Raamstatuut personeel !FT Oost' opgesteld, waarin de details 
staan beschreven. De nieuwe plaatsing bij het IFT geldt tot en met 31 december 2002. Voor de 
bemensing van het team is een nieuwe sollicitatieprocedure noodzakelijk. Het valt op dat aan de 
plaatsing een proeftijd is verbonden van 1 jaar. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking is deze 
proeftijd ingegeven. De onzekerheid die het met zich mee brengt voor potentiële medewerkers is voor 
hen wellicht een reden om niet op de sollicitatie-oproep te reflecteren. 

Tabel 7: Formatie en bezettingsoverzicht IFT-Oost 

Bronnen IFT: 

• Verbeterplan Politiële bedrijfsvoering, 24 februari 1999 

• Brief formatie-uitbreiding, 14 april 1999 

• Managementrapportage Interregionaal Fraudeteam Oost-Nederland en Fraude-unit Oost, mei 1999 

Opleiding en deskundigheid 
Bij de vorming van het team konden maar beperkt medewerkers worden aangetrokken die 
voldeden aan het deskundigheidsprofiel. Twee medewerkers zijn afkomstig van de ECD, één 
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medewerker van de FIOD en één medewerker van de DCRI. Het IFT-Oost heeft besloten om 
tijdens de korte pilot-periode niet te investeren in opleiding. 

5.2.4 	IFT-Zuid 

Afwijkingen van de basisstructuur 
Er is in het eerste jaar veel energie gestoken in discussie over de vormgeving van het team en het 
horizontaal convenant. De korpschefs in de regio voelden er niet voor om hun mensen grote reis-
afstanden te laten afleggen naar de vestigingsplaats van het IFT, ten koste van veel reistijd en weinig 
effectieve aanwezigheid in het team. Ook voorzagen ze dat een concentratie van het IFT op één 
plaats ten koste zou gaan van de binding met de politieregio's. Team en regio's zouden zich van 
elkaar vervreemden. De aandacht voor fraudebestrijding in de regio's zou kunnen afnemen ('want 
daar hebben we toch een team voor'), en het team zou een eigen leven kunnen gaan leiden met te 
weinig oog voor de belangen van de deelnemende regio's. Dat zou volgens de korpschefs de 
algemene doelstelling 'het binnen drie jaar verankeren van financieel rechercheren in de regio's' niet 
ondersteunen. 
Uiteindelijk volgt de formatie van het team Zuid de basisstructuur, alleen is de opsporingsafdeling 
verspreidt over de deelnemende regio's. De leiding van het IET, het FMP en het expertisecentrum zijn 
ondergebracht op één centrale locatie waar ook het OM zich op zal aansluiten. 
De door de deelnemende convenantpartners gekozen structuurvariant voor het IET-Zuid, heeft tot een 
stevige discussie geleid met de implementatiestuurgroep, op basis waarvan de instroom door de 
politieregio's in het team tijdelijk is gestaakt. Uit het gespreksmateriaal blijkt dat de 
implementatiestuurgroep de spreiding van de IFT-rechercheurs over de regio's afkeurde omdat juist 
het tekort aan aandacht voor fraudebestrijding in de afzonderlijke regio's en arrondissementsparketten 
de aanleiding was om tot een IFT-structuur te komen. Bovendien zouden juist middelzware en zware 
fraude-onderzoeken de regio-grenzen overstijgen en om een gezamenlijke aanpak vragen door een 

groter aantal rechercheurs. De implementatiestuurgroep achtte de kans groot dat deze zaken niet 
zouden worden opgepakt vanuit de regio's. De implementatiestuurgroep maakte zich tenslotte zorgen 
over de deskundigheidsoverdracht tussen teamleden onderling en vanuit het expertisecentrum naar 
de teamleden. Het merendeel van de respondenten zet inhoudelijk vraagtekens bij de structuurkeuze 
van Zuid maar vindt gelijktijdig dat het IFT moet worden beoordeeld op de resultaten waar het 
uiteindelijk om gaat. Anderen brengen daar tegenin dat gezien de grote gelijkenis met de situatie van 
voor de komst van de IFT's, er te weinig condities zijn om het gewenste resultaat te kunnen halen. 

Formatie en personele bezetting 
Per 1 april 1998 is het team van start gegaan met één deelnemend korps: Midden-West Brabant. Het 
IFT i.o. liep vooruit op de aanvulling vanuit de andere korpsen om de landelijke ontwikkeling te kunnen 
blijven volgen en aan te kunnen sluiten op de opzet en ontwikkeling van de andere teams (IFT-Zuid, 
oktober 1998, 1). Dat heeft een positief effect gehad op de ontwikkeling van het team, en heeft er 
mede toe bijgedragen dat die ontwikkeling niet is vastgelopen in de structuurdiscussie. 

Het team is qua omvang langzaam gegroeid met gemiddeld eens per twee maanden instroom vanuit 
een aansluitend korps. Per 1 september 1999 is ook de laatste regio aangesloten en is het team op 
sterkte. Het team zal dan het grootste zijn van alle IFT's, met de meeste capaciteit in de 
opsporingsafdeling. De medewerkers van die afdeling zijn afzonderlijk gerekruteerd uit elke 
deelnemende regio en hebben hun aanstelling in die regio behouden. De leiding van het IFT heeft per 
regio geparticipeerd in de selectiecommissie. 
Zuid en Noord zijn de enige teams die de functie van jurist hebben ingevuld zij het op verschillende 
wijze. Zuid heeft gekozen voor een fiscaal-econoom, met name omdat deze juridische kennis 
combineert met praktische deskundigheid in controle-technieken en ervaring met fraudebestrijding bij 
de belastingdienst. De kwetsbaarheid van dit soort solo-posities is gebleken nu de medewerker per .1 
juni 1999 is vertrokken. Volgens respondenten die bij het IFT-Zuid zijn betrokken, hebben 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 september 	Streefsituatie 	per 

1999 	 z.s.m. 

Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 

Officier van Justitie 	 1 	 1 

Parketsecretaris 	 IFT 	 1 	IFT 	 1  

Administratief medewerker 	IFT 	 1 

Beleidsmedewerker 	 IFT 	 1 

Hoofd IFT 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 

Operationeel chef 	 IFT 	 1 	IFT 	 1 
Financieel rechercheur 	 IFT 	 18 	IFT 	 19 

Misdaadanalist 	 FMP/Exp. 	 1 	FMP/Exp. 	 1 

CID-medewerker 	 1 

(Forensisch) accountant 	 FMP/Exp. 	 1 
	 _ 

Jurist 	 FMP/Exp. 	 1 

Fiscaal-economisch medew. 	 FMP/Exp. 	1vacant 

Informatiemedewerker 	 FMP/Exp. 	 1 

Adm./recherche assistent 	 IFT 	 1 

Totaal: 	 27 	 28 

Opleiding: 	 Organisator: 	Aantal 	 Aantal 
gediplomeerden: 	studerenden: 

Praktijdiploma boekhouden 	Algemeen 	 8 	 11  
SPD I 	 Algemeen 	 1 

MBA 	 Algemeen 	 1 

RA-accountancy 	 Algemeen 	 1 

Controle-leer 	 Belastingdienst 	 7 

Money-laundering 	 LSOP/ICR 	 2 

Fraude Basis Cursus 	 LSOP/ICR 	 10 

Fraudemanagement 	 LSOP/ICR 	 1 

Ondernemingsfraude 	 LSOP/ICR 	 4 

Pluk-ze 	 LSOP/ICR 	 12  

CAR 	 Regio/LSOP/ICR 	 20 

Fraude zakelijk krediet 	 NIBE 	 1 

Basiskennis Buitenland 	 NIBE 	 1 

Oriëntatie Financiële instellingen 	NIBE 	 1 	 6  

BFO (1 wk) 	 LSOP/ICR  

BFO (3 wk) 	 LSOP/ICR 	 2 
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arbeidsvoorwaarden en de tijdelijkheid van de functie als gevolg van de pilot-status van het IFT, het 
vertrek in de hand gewerkt. Het IFT werkt nog aan de instelling van een CID-koppel. 
Dankzij dezelfde plaats van huisvesting, kan het IFT voor beheers-en automatiseringsondersteuning 
een beroep doen op de Divisie Recherche van het beherend regio-korps. 
Detachering van personeel vanuit de ECD vindt ad hoc plaats op basis van een per onderzoek te 
sluiten convenant. De FIOD stelt capaciteit ter grootte van 1 fte beschikbaar voor wisselende 
ondersteuning van onderzoeken. 

Tabel 8: formatie en bezettingsoverzicht IFT-Zuid 

Bronnen IFT: 

• Plan van aanpak Pilot Intensivering Horizontale-fraudebestrijding versie 25 september 1997 

• Begroting 1999 

• Personeels- /formatieoverzicht Interregionaal fraudeteam Zuid-Nederland; peildatum 1 juli 1999 

Opleiding en deskundigheid 
Het IFT heeft vrijwel geen mensen kunnen aantrekken die voldoen aan het profiel zoals oorspronkelijk 
voor ogen stond. Het team heeft om die reden werk gemaakt van deskundigheidsbevordering en loopt 
daarin vergeleken met de andere teams voorop. 

Tabel 9: Overzicht opleidingsniveau IFT-Zuid 
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Functie-soort: 	 Situatie per 1 oktober 1999 	Streefsituatie per z.s.m. 
Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 

Officier van Justitie 	 1 	 1 
Parketsecretaris 	 1 	 1 
Administratief medewerker 	 1 
(interim) Teamleider 	 Fr.rech.team 	 1 	Fr.rech.team 	 1 
Uitvoerend teamleider 	 Fr.rech.team 	 Fr.rech.team 	 1 
Coordinator 	 Fr.rech.team 	 1 
Financieel rechercheur 	 Fr.rech.team 	 4 
Financieel rechercheur C 	 Fr.rech.team 	 2 
Financieel rechercheur B 	 Fr.rech.team 	 2 
Financieel rechercheur A 	 Fr.rech.team 	 4 
Tactisch rechercheur 	 Fr.rech.team 	 4 
Analist 	 Fr.rech.team 	 1 
CID-medewerker 	 RCID 	 1 
Adm./recherche assistent 	 Fr.rech.team 	 1 
Totaal: 	 8 	 20 

Als primaire eis geldt dat alle medewerkers van de opsporingsafdeling moeten gaan beschikken over 
het praktijkdiploma boekhouden. Acht medewerkers voldoen reeds aan die norm, en elf zijn daarvoor 
in opleiding. Enkele jaren geleden is van de belastingsdienst de opleiding controle-leer ingekocht. 
Zeven medewerkers hebben deze opleiding gevolgd. Medewerkers hebben ook deelgenomen aan 
cursussen van het NIBE (bankleer). Bij de ECD is de module Fraude met Rechtspersonen ingekocht. 
Hetzelfde wil het IFT doen met de ontnemingsmodule uit de opleiding BFO voor de politie. Tabel 9 
bevat een totaaloverzicht van het opleidingsniveau in Zuid. 
Het team heeft niet gewacht tot het opleidingsaanbod van het ICR/SSR beschikbaar komt, maar is zelf 
de markt op gegaan. Het heeft ook niet afgezien van opleiding vanuit de aanvankelijke onzekerheid 
over voortzetting van de IFT's na afloop van de pilot-periode. Kennisvermeerdering heeft centraal 
gestaan, waarbij de koppeling naar de regio's ervoor zorgt dat ze altijd ten goede komt aan 
fraudebestrijding en financieel rechercheren; ook als besloten zou worden de IFT-pilots te beëindigen. 
Als gevolg van de afronding van de pilot-periode hoeft het team geen nieuwe sollicitatieronde te 
houden, waardoor de opgebouwde kennis binnen het IFT blijft. 

5.2.5 	IFT-West 

Afwijkingen van de basisstructuur 
Het IFT-West is nog niet operationeel. Het IFT i.o. is voornemens om het fraude-meldpunt en fraude-
expertisecentrum in te bedden in de organisatie van het arrondissementsparket te Den Haag. De 
opsporingsafdeling wordt binnen het team in oprichting aangeduid met 'fraude-rechercheteam' en zal 
onder beheer staan van de regio Hollands-Midden. Daaraan ligt mede het argument ten grondslag dat 
de politieregio Haaglanden al het beheer voert over het kernteam. Het politie-deel van het team wordt 
als herkenbaar tactisch onderdeel ondergebracht bij de dienst Recherchezaken van het beheerskorps. 
De kwaliteitsbewaking van het fraude-rechercheteam is een verantwoordelijkheid van het 
Operationeel Recherche Overleg van de regio Hollands-Midden. Dit overleg staat onder leiding van 
het hoofd van de bijzondere zakenunit van het OM. 

Formatie en personele bezetting 
De rekrutering van de medewerkers zal naar evenredigheid plaatsvinden uit de in het IFT 
deelnemende regio's. Het team wil per 1 oktober 1999 starten met een totale bezetting van 8 
medewerkers dat uiteindelijk (inclusief OM-participatie) moet uitgroeien tot 19 medewerkers. Het IFT 
zal één mensjaar aan CID-capaciteit inhuren van het beheerskorps Holland-Midden. 

Tabel 10: formatie en bezettingsoverzicht IFT-West 

Bron IFT: 
Structuur- en inrichtingsplan Interregionaal Fraudeteam West-Nederland, 3 augustus 1999 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 
Afdeling 	 Aantal 	Afdeling 	 Aantal  

Officier van Justitie 	 Leiding 	 1 	Leiding 	 1  
Parketsecretaris 	 Ondersteun. 	 1 

Secretaresse 	 Ondersteun. 	 1 

Administratief medewerker 	Desk.bank 	 0,5 	 1 
Registratie 	 1 

Hoofd LLHF 	 Voorber./prioritering 	1 	Voorber./prioritering 	 1 
Informatie-coördinator 	 3 
Informatie-verwerker 	 4 
Fraude-rechercheurs 	 Prioritering 	 2,5 	Voorber./prioritering 	 2  
Administratief coördinator 	Registratie 	 1 

Misdaad-analist 	 Analy./eval. 	 1 	 1 
Wetenschappelijk medew. 	Analy./eyal. 	 1 

Totaal: 	 12 	 13 

• 
• In een later stadium zal het team beoordelen of op convenantbasis capaciteit afkomstig van de 	

.. 

. 	
bijzondere opsporingsdiensten kan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt gedacht aan een 
medewerker van de FIOD en van de ECD. 	

2.) 
.._, 

• 

O 	5.2.6 	IFT-Zuid-West 

Afwijkingen van de basisstructuur 
Het IFT-Zuid-West is nog niet operationeel. Het IFT-i.o. is voornemens om het fraude-meldpunt en 
fraude-expertisecentrum in te bedden in de organisatie van het arrondissementsparket Rotterdam; 
unit Zwacri. De opsporingsafdeling zal onder beheer staan van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. 

• Het team is ondergebracht bij de Specialistische Eenheid van de Regionale RechercheDienst van het 
beheerskorps. Binnen de specialistische eenheid is de expertise op het gebied van financieel 

• rechercheren geclusterd in de vorm van de Financieel Economische Unit. Een deel van de reeds 
bestaande expertise van deze unit heeft betrekking op de aandachtsvelden 'Algemene fraude' en 
'Fraude in het betalingsverkeer'. 

• 
Voor wat betreft de personele bezetting volgt het IFT blijkens het 'Plan van aanpak 3e concept' (6 juli 
1999) vooralsnog de basisstructuur. • 

• 5.2.7 	IFT-Amsterdam-Amstelland 

Over de structuur van het IFT-Amsterdam-Amstelland zijn tijdens het onderzoek nog geen feitelijke 
gegevens bekend geworden. Het IFT zal formeel in de loop van het jaar 2000 van start gaan 

411 
5.3 Kenmerken Landelijk Loket Horizontale Fraude 

• - 
• 
• • 
• 
• 

Organisatorisch is het LLHF ondergebracht bij de afdeling meldpunten van de Dienst 
Rechercheinformatie binnen de DCRI. Het LLHF kent een eenvoudige structuur met maar één 
verbijzonderingsvorm: naar het type dienstverlening. 

Tabel 11: Formatie en bezettingsoverzicht LLHF 

Bronnen LLHF: 

• Begroting Landelijk Loket Horizontale Fraude, 6 oktober 1997 

• Jaaroverzicht 1998 Landelijk Loket Horizontale Fraude 

• Het landelijk loket is gericht op de registratie en veredeling van fraudemeldingen. In de pilot-periode 
zijn volgens opgave van het loket in 2.200 bancaire fraudezaken ongeveer 55 clusters aangetoond 

• van in totaal 650 zaken. Er hebben 60 dactyloscopische identificaties plaatsgevonden op 45 
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verschillende verdachten. In 17 gevallen hadden deze betrekking op zaken-clusters. 

De personele bezetting van het landelijk loket bestaat uit vier fte die exogeen worden gefinancierd. De 
overige negen worden betaald door de DCRI en zijn afkomstig van het landelijk coördinatiepunt 
betalingsverkeer. In het tweede kwartaal van 1999 zijn het LLHF en het coördinatiepunt feitelijk 
geïntegreerd; het formele besluit daartoe moet nog worden genomen. Het coördinatiepunt is vooral 
actief met het clusteren van OLO- en OLA-fraudes en cheque- en creditcard-fraude. 

Nadat is besloten over de Nota (4 februari 1999) zal een inrichtingsplan worden opgesteld voor de 
nieuwe situatie. Binnen de gereorganiseerde DCRI (de divisie recherche van het KLPD) zal het LLHF 
worden ondergebracht in de afdeling Innovatieve Projecten. 

5.4 Analyse 

5.4.1 	De IFT's 

De meeste respondenten zijn tevreden over de hoofdstructuur zoals die is neergezet. Met name over 
het feit dat het is gelukt om in korte tijd een bovenregionale structuur tot stand te brengen; nog 
afgezien van de bereikte inhoudelijke resultaten. De structuur wordt gezien als een voorloper voor 
andere bovenregionale aandacht voor criminaliteit. Behalve de indeling in organisatorische afdelingen, 
vinden we de basisstructuur bij geen van de teams terug. Er zijn evenzoveel varianten als er teams 
zijn. Het is dan ook opmerkelijk dat de implementatiestuurgroep alleen een structuurdiscussie is 
aangegaan met de covenantpartners van het IET-Zuid terwijl ook alle andere teams principieel 
afwijken van de oorspronkelijke vorm. Wij hebben tijdens het onderzoek geen redenen gevonden om 
naar de andere teams minder scherp te kijken dan naar het IFT-Zuid. Mogelijk dat de varianten van de 
andere teams niet bij de implementatiestuurgroep bekend zijn geweest. 

De teams houden er een verschillende filosofie op na die doorwerkt in de gekozen structuur. Het IFT-
Noord en IFT-Zuid leggen allebei de nadruk op de samenwerking met de politieregio's. Achterliggende 
gedachte is om financieel rechercheren een plaats te geven in die regio's. Beide teams draaien de 
onderzoeken samen met medewerkers van de regio's. Noord werkt vanuit een centrale vestiging; Zuid 
vanuit de regio's zelf. In de plannen van de teams Noord-West en het team Zuid werken politie en OM 
geïntegreerd. Daarmee voldoen zij op papier op dat punt het meest aan het oorspronkelijke 
uitgangspunt van de stuurgroep. Het OM en de politie zijn in Noord dicht bij elkaar gehuisvest, in 

tegenstelling tot Oost, waar OM en politie afzonderlijk zijn gehuisvest. Voor zover dat nu al valt te 
beoordelen, lijkt het IET-Oost het meest los te opereren van de regio's. Dit wordt versterkt door de 
overdracht in taken die heeft plaatsgevonden van de arrondissementsparketten naar de fraude-unit. 
Begrijpelijk dat in het verlengde daarvan ook het politiedeel van het IFT een grote mate van 
zelfstandigheid in de afdoening van zaken wordt toegedacht. Het is nog te vroeg om conclusies te 
trekken over de werking van de verschillende varianten. En het is ook zeer de vraag of er ook na 
verloop van tijd verschillen kunnen worden ontdekt die zijn toe te schrijven aan de structuur. De teams 
zijn klein en overzichtelijk. Eventuele onvolkomenheden als gevolg van de structuur kunnen door 
interactie tussen mensen relatief eenvoudig worden opgelost. In Zuid is de kans op informele 
communicatie met en tussen de leden van de opsporingsafdeling het kleinst, omdat men verspreid zit 
over de regio's. In Oost is de kans op informele communicatie met het OM het kleinst gezien de 
geografische afstand tussen team en unit. 
Wanneer de complexiteit van de fraudezaken niet toeneemt en er als gevolg daarvan geen grotere 
onderzoeksteams behoeven te worden samengesteld, zullen de IFT's voor wat betreft het verrichten 
van onderzoeken, in alle varianten waarschijnlijk goed kunnen draaien. Nemen de grootschalige 
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• fraude-onderzoeken toe, dan zullen het IFT-Zuid en het IET-Noord het moeilijker krijgen. Het IFT-Zuid 

•
heeft dan nog als voordeel dat het de mensen waarschijnlijk tijdelijk uit de regio's zal kunnen halen 

• zonder al te veel gemor. Maar als dat langer gaat duren dan zal er vanuit de regio's worden 

410 	geprotesteerd omdat juist de binding naar die regio's mede als argument heeft gediend voor de 
structuurkeuze. Het IFT-Noord zit met het probleem om, gezien de beperkte omvang van de eigen 

0 opsporingsafdeling, mensen los te weken uit de regio's. Voor een eenvoudig onderzoek met beperkte 
looptijd gaat dat nog. Lastiger wordt het met grotere onderzoeken. 

• 
De IFT's hebben gekozen voor grotere opsporingsafdelingen en kleinere expertisecentra. De 

• kwetsbaarheid van de functies binnen het laatst genoemde onderdeel neemt daardoor toe. Het team 
Zuid had bijvoorbeeld een prima deskundige, maar na diens vertrek ligt er wel een probleem. Het lijkt 

• ons mede vanuit deze kwetsbaarheid, maar ook vanuit de totale behoefte in het land aan expertise, 

• 
aan te bevelen om nog eens goed te kijken naar de bezetting van de expertisecentra, de verhouding 
tussen de verschillende centra en het risico van versnippering van expertise over het land. Er is 

• 
ongetwijfeld expertise nodig maar spreiding over zeven IFT's met per IFT een heel klein aantal 
mensen dat het expertise-centrum beheerd, geeft weinig continuïteitsgarantie. Ook adviseren wij de 

• 
structuurdiscussie over de expertisecentra vooraf te laten gaan door een studie over de omvang en 
aard van die expertise-behoefte bij de potentiële afnemers. 

• 
Toekomst-scenario's IFT-ontwikkeling 
De IFT's opereren in een omgeving die volop in beweging is. Er gebeurt van alles op het gebied van 
financieel rechercheren, en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. De afzonderlijke regio's in het 
Noorden zijn bijvoorbeeld al begonnen met de inrichting van Bureaus Financiële Recherche. De 

• 
politieregio Utrecht is ver gevorderd met de implementatie van financieel rechercheren in de regio. 
Ondertussen wordt het aantal RIF's in Nederland uitgebreid. In IJsselland heeft men een eigen 

-opleidingstraject ontwikkeld met betrekking tot financieel rechercheren wat zeker voldoet aan het 
niveau 1 van het zelfstudiepakket financieel rechercheren. Honderden medewerkers uit de regio 

• • 

	

	hebben dat opleidingstraject al gevolgd. In Midden-West-Brabant heeft een soortgelijke ontwikkeling 
plaatsgevonden. De positie van de BOD'en staat ondertussen ook ter discussie. En tot slot is vanuit 

110 de raad van hoofdcommissarissen het voorstel gekomen om 1% van de regionale politiesterkte aan te 
wenden voor de vorming van tijdelijke bovenregionale teams ter bestrijding van concrete 
criminaliteitsvraagstukken (Raad van Hoofdcommissarissen, augustus 1999). Een soort recherche 
bijstandsteam voor de aanpak van in eerste instantie acht criminaliteitsterreinen. Fraude behoort daar 
niet toe, maar volgens het besluitvormingsdocument (pag. 9) kan het aantal terreinen worden 

• 
uitgebreid. 

De vraag is wat de consequenties van deze ontwikkeling voor de huidige IFT-structuur zullen zijn. Een 
aantal scenario's is denkbaar: 

• De IFT's worden het concentratiepunt van alle specialistische aandacht voor wat betreft financieel 
rechercheren. De IFT's, RIF's en BFR's zullen in deze variant worden geïntegreerd. Het IFT wordt 

4b een adviesteam. De opsporingsonderzoeken worden in de regio's gedaan met ondersteuning van 
het IET. 

11/ 	 • De IFT's worden naast de horizontale-fraudebestrijding ook belast met de verticale- 

• 
fraudebestrijding. Alle arrondissementsparketten clusteren hun vervolgingsinspanningen op 
fraudegebied. De OM-clusters en de IFT's worden geïntegreerd. 

410 	• De IFT's houden op te bestaan. Ze blijken een tussenstation te zijn geweest voor ad hoc 
samenwerkingsverbanden tussen de regio's op basis van ernst van bepaalde 

• criminaliteitsvraagstukken. 

S . De IFT's worden gecentraliseerd, gezien de beperkte relatie tussen de fraude-problematiek en de 
• achterliggende regio's/arrondissementsparketten, en vanwege de geringe prioriteit die van daaruit 

• 
aan de bestrijding van horizontale fraude wordt gegeven. 

4111 
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Welke optie, combinatie van opties of totaal nieuwe varianten het zullen worden is onbekend. 
Financieel rechercheren is in ieder geval geen rustig bezit, en dat was eigenlijk precies wat de 
stuurgroep beoogde. Het is wel de vraag wie nog over een totaal-overzicht beschikt van de naast 
elkaar lopende ontwikkelingen en de mate van onderlinge samenhang. 

5.4.2 	Het LLHF 

Een alternatief model 
Er zijn ongetwijfeld verschillende alternatieven voor de organisatorische opzet van het LLHF. Op basis 
van de oorspronkelijke gedachten van de stuurgroep en geïnspireerd door het onderzoeksmateriaal 
presenteren wij één alternatief dat meer is bedoeld om de gedachtenvorming te stimuleren dan om 
letterlijk te worden overgenomen. 

Eén van de problemen van het loket was dat het geassocieerd werd met centrale sturing vanuit het 
landelijk parket en/of de DCRI. Wij stellen voor het LLHF als uitvoeringsorganisatie los te koppelen 
van het landelijk parket en het tot een soort bedrijfsbureau van de IFT's te maken. Dit bedrijfsbureau 
zou uitsluitend facilifaire taken moeten krijgen ten behoeve van de IFT's. Dus bijvoorbeeld geen taken 
zoals in de Nota (4 februari 1999) werd voorgesteld voor wat betreft 'het bewerkstelligen van 
uniformiteit tussen de teams', of 'het afleggen van inspannings- en resultaatverantwoording'. Deze 
taken behoren ons inziens tot de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement binnen de teams. Het 
bedrijfsbureau kan wel veredelingstaken uitvoeren in opdracht van de IFT's en op door de IFT's 
aangedragen zaken. 
Het bureau fungeert niet als meldpunt. Binnen de IET-Nederland B.V. moeten aangevers met hun 
melding met betrekking tot een niet als taakaccent toegewezen aandachtsgebied terecht kunnen bij 
alle IFT's. Het is vervolgens een zaak van de IFT's om daar op een goede manier opvolging aan te 
geven. 

Het bedrijfsbureau wordt ingesteld door de gezamenlijke IFT's en het LRT. Zij betalen gezamenlijk de 
bureaukosten en leveren ter versterking van de binding eventueel een deel van de personele 
bezetting doch dat lijkt ons niet strikt noodzakelijk. Het bedrijfsbureau functioneert onder een hoofd dat 
verantwoording schuldig is aan een soort dagelijks bestuur bestaande uit een teamleider-OM en een 
teamleider-politie, afkomstig uit de IFT's/het LRT. Niet ieder IFT heeft zitting in dat bestuur vanuit de 
gedachte dat we het hebben over een IFT-Nederland B.V. die kan worden gerepresenteerd door in 
feite iedere IFT-chef. Die IFT-chef moet vervolgens verantwoording durven afleggen aan zijn 
collega's. In feite een integrator-rol zoals we die in navolging van Galbraith hebben geïntroduceerd in 
hoofdstuk 4. 

Het bedrijfsbureau heeft formeel geen banden met het VPO. De teams kunnen het bedrijfsbureau wel 
vragen om analyses voor hen te doen en om bijvoorbeeld de VPO-criteria los te laten op de door hen 
aangedragen zaken. Het bedrijfsbureau voert dit verzoek uit en brengt aan het IFT een advies uit. Het 
IFT is er zelf verantwoordelijk voor om het onderzoek in het VPO te brengen en kan het advies van 
het bedrijfsbureau daar al dan niet voor gebruiken. 
Het VPO kan het bedrijfsbureau ook om facilitaire diensten vragen. Variërend van het vervaardigen 
van onderzoeksvoorstellen tot het willen voeren van het secretariaat (technisch en niet inhoudelijk) 
van haar vergadering. 
Het bedrijfsbureau heeft geen binding met de CCfraude. De IFT's voorzien dit overleg van informatie. 
Voorzover zij het bedrijfsbureau in de voorbereiding daarvan willen betrekken is dat mogelijk. 

De taken van het projectbureau financieel rechercheren zijn veel breder dan alleen de horizontale-
fraudebestrijding, dus die gaan in ons voorstel niet over naar het bedrijfsbureau. Bovendien beschikt 
dat bedrijfsbureau uitsluitend over facilitaire taken ten behoeve van de IFT's/het LRT en het VPO. 

Gemakshalve kan het bedrijfsbureau worden ondergebracht bij het KLPD, maar dat kan ook elders 
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• 
S 
• zijn mits de toegang tot systemen van het KLPD is verzekerd (koppeling criminaliteitsvelden). 

• Onderbrenging binnen het OM ligt niet voor de hand. De taken zijn puur faciliterend en het is niet te 
verwachten dat ze uitvoerende opsporings- of vervolgingshandelingen inhouden. Mocht dat in een 
concrete zaak toch het geval zijn, dan zouden die kunnen worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de zaaksofficier van het desbetreffende team. Mocht voor de analyse-taak 
van het bedrijfsbureau een formele lijn nodig zijn naar het OM, dan zou die in feite overal kunnen 
worden ondergebracht voorzover dat praktisch is. Het landelijk parket ligt waarschijnlijk het meest voor 

411 

	

	de hand gezien de bestaande taakstelling. Op termijn zou het bedrijfsbureau ook kunnen gaan werken 
voor de bijzondere opsporingsdiensten. 

• 
Toen wij ons alternatieve model hier en daar voor commentaar neerlegden, werden wij opmerkzaam 

• gemaakt op de in Groot-Brittannië gekozen organisatievorm van de National Criminal Intelligence 

• 
Service (NCIS). Deze dienst is in april 1992 opgericht en op 'multi-agency' basis opgezet. Dat wil 
zeggen dat ze wordt bemenst vanuit de verschillende afnemers. Zes jaar later is de dienst uit the 

• 
Home office gelicht en in een 'agent-principal-relatie' apart geplaatst. Sindsdien wordt ze als een soort 
agentschap gefinancierd en bestuurd door een 'service-authority'. Deze bestaat uit de afnemers van 

411 

	

	de diensten. Hen is directe betrokkenheid gegeven in het strategisch management van de NCIS. 
Aanleiding voor deze opzet was een onderzoek in 1997 waaruit naar voren kwam dat de NCIS niet 

• aan de verwachtingen van de afnemers had kunnen voldoen. 

Zonder de situatie in Groot-Brittannië verder te hebben onderzocht, zien wij enige gelijkenis met het 
door ons op basis van het onderzoeksmateriaal geïntroduceerde model. Wellicht zou het een 
experiment binnen de IET-structuur waard zijn om de werking er van aan de praktijk te toetsen. • 

• 5.5 Aanbevelingen 
Aanbeveling.  5.1  

• 
Wij bevelen aan om vanuit de implementatiestuurgroep de IFT-structuur als totaal te beoordelen met 
name voor wat betreft de gewenste cumulatieve kwantiteit en kwaliteit van de personele bezetting van 

• de expertisecentra. 

Aanbeveling 5.2  
De oorspronkelijke plannen van de stuurgroep financieel rechercheren gingen uit van beheersmatige 
samenwerking tussen OM en politie in één team. Feitelijk wordt deze integratie beperkt aangetroffen. 

411 

	

	De implementatiestuurgroep wordt in overweging gegeven om met name voor wat betreft de 
gezamenlijke expertise-ontwikkeling, het oorspronkelijke uitgangspunt alsnog vorm te geven. 

• 
Aanbeveling 5.3  

• De oorspronkelijke raming van de voor een IFT benodigde hoeveelheid leiding blijkt met name voor 
wat betreft de bijdrage van het OM in de praktijk lager te liggen. Ook de andere ramingen van de 

• personele bezetting blijken in de praktijk anders te worden ingevuld. Het verdient aanbeveling om de 
basisbezetting van een IFT zoals die destijds is geformuleerd te actualiseren. 

• 
Aanbeveling 5.4  
Het zou aanbeveling verdienen om de verschillende ontwikkelingen (zowel regionaal als landelijk) die 

• 
direct of indirect raken aan het thema financieel rechercheren, te monitoren, op samenhang te 
beoordelen, en waar noodzakelijk op elkaar af te stemmen. 

• 
• 
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Aanbeveling 5.5  
Volg alle structuurvarianten zoals die onder de IFT's voorkomen even kritisch, met als uiteindelijke 
maatstaf de resultaten van de teams en de mate van waardering daarvoor door de betrokken partijen. 

Aanbeveling 5.6  
Betrek de alternatieve gedachten over de opzet van het landelijk loket als bedrijfsbureau in de 
besluitvorming over de rol, taak en positie van het Landelijk Loket Horizontale Fraude 
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• 
111) 
• Hoofdstuk 6 De bedrijfsvoering van de 

• IFT's en het LLHF 
01, 
• 

Onder bedrijfsvoering wordt in het kader van dit onderzoek verstaan 'het betrekken van 
middelen op de doelstelling van de IFT-structuur'. In dit hoofdstuk beschrijven wij de 

• 
belangrijkste elementen van die bedrijfsvoering volgens de binnen de politie gebruikelijke 
PIOFAH-indeling (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie en huisvesting). 

• 
Er is geen afzonderlijke analyse-paragraaf opgenomen gezien de verwevenheid tussen feiten 
en beschouwing. 

411 
• 6.1 Personeelsplanning 

• Door het bureau Van Dam Partners zijn in opdracht van het projectbureau een orgaanbeschrijving 
voor een IFT en acht functietyperingen met bijbehorende functiewaarderingsadviezen opgesteld. 

• Vooralsnog betreft het alleen de politiefuncties en niet die binnen het OM. De definitieve versie van 
het rapport 'ijkfuncties interregionale fraudeteams' dateert van 9 juli 1998 en is een degelijk en 

• doordacht document. Wel zou de uitgebreide manier van het beschrijven functies mogelijk ten koste 

• 
kunnen gaan van een flexibele taakuitoefening binnen de bandbreedte van de organieke functie. 
Het materiaal was bij het sluiten van het onderzoek overigens nog niet formeel vastgesteld. 

• Gezien de verscheidenheid aan functiesoorten zoals die binnen de IFT's zijn aangetroffen, is het de 
vragen of de acht functietyperingen die zijn opgesteld toereikend zullen zijn c.q. of ze tot een sanering 
zullen leiden van het aantal functies dat thans wordt gehanteerd. Commitment door de IFT's aan de 

• door Van Dam partners opgestelde organieke functiebeschrijvingen maar ook aan de functie- en 
afdelingsbenamingen, lijkt ons aan te bevelen zodat er eenduidigheid ontstaat. Uitbreiding van de 

411, 	typering naar functies bij het OM en het LLHF ligt voor de hand. Wel zal voor het beschrijven van de 
functies binnen het OM waarschijnlijk een andere methodiek moeten worden gehanteerd omdat deze 

110 	organisatie uitgaat van kerncompetenties. 

• Tevens is het aan te bevelen de orgaanbeschrijving van een IFT niet alleen te gebruiken als 

• 
referentiekader voor de beschreven functies maar ook voor de inrichtingsplannen van de IFT's. Het 
moment daarvoor lijkt rijp nu de teams in verband met het omzetten van de pilots in een reguliere 

• 
structuur hun inrichtingsplannen aanpassen. Voor de teams Noord en Oost betekent dat een nieuw 
personeelswervingstraject en het beëindigen van de bestaande detacherings-overeenkomsten. Bij 

• vertrek van huidige medewerkers leidt dat tot kennis-verlies voor het team, maar tot kennis-winst in de 
regio's. 

• 
Het kost de IFT's moeite om personeel te vinden dat voldoet aan de functie-eisen. Dat kan met behulp 

• van meerdere factoren worden verklaard. Het onderwerp financieel rechercheren is nog betrekkelijk 
nieuw en heeft met uitzondering van de Bureaus Financiële Ondersteuning nog weinig medewerkers 

• bezig gehouden. Daarnaast is het aanbod van opleidingen om zich voor bepaalde functies te 

11111 	
kwalificeren, zeer beperkt. 

• 
Veel respondenten schatten in dat het de IFT's ook moeite zal kosten om het personeel vast te 
houden. Zij voorzien dat teamleden na de nodige ervaring hebben opgedaan zullen vertrekken naar 

• 
particuliere bureaus, met name vanwege de aantrekkelijke primaire en secundaire 

• 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 108 - 

• 

2.) 



arbeidsvoorwaarden. Deze respondenten zetten ook vraagtekens bij het effect van opleidingen 
bestaande uit kennisvermeerdering in de regio's. Hun voorspelling is dat de komende jaren nog een 
groot deel van de goed opgeleide politiemensen uit de IFT's het korps zullen verlaten. 
Bij het OM kost het überhaupt moeite om voldoende mensen voor de functies met betrekking tot de 
fraudebestrijding te interesseren. Het onderwerp moet het al gauw afleggen tegen meer spectaculaire 
criminaliteitsterreinen. Nelen en Sabee signaleren ten aanzien van de politie in hun 
evaluatieonderzoek van de ontnemingswetgeving, hetzelfde. 'Zaken als vermogensvergelijkingen, 
kasopstellingen, het raadplegen van open bronnen enzovoort, spreken niet erg tot de verbeelding en 
appelleren niet aan het beeld dat veel opsporingsambtenaren van hun werk hebben', zo stellen deze 
auteurs vast. (1998, 124/125). Zij bevelen aan om prikkels te creëren in de sfeer van hét salaris-, 
selectie-, opleidings- en loopbaanbeleid, zodat functionarissen die belangstelling tonen voor een 
specifiek terrein van financieel rechercheren (in casu voordeelsontneming) voor langere tijd aan dat 
terrein verbonden kunnen blijven (pag. 18, aanbeveling 5). 

6.2 Informatie-voorziening en automatisering 

6.2.1 	Privacy 

De detacheringsconstructies met ECD/FIOD leveren soms wat problemen op m.b.t. de informatie-
uitwisseling. De toegang tot systemen is geen probleem; die kan door autorisatie worden 
afgeschermd. Maar in de mondelinge overdracht en stukkenstroom is onderscheid moeilijk te maken. 
Formeel mogen medewerkers van bijzondere opsporingsdiensten alleen informatie ontvangen met 
betrekking tot concrete onderzoeken (artikel 14c/d Wet politieregisters). 
In april 1999 bracht de Registratiekamer het rapport 'Handhavingsteams en persoonsgegevens' uit 
naar aanleiding van vragen van handhavingsteams over de privacy-regels waaraan zij zich dienen te 
houden. Een handhavingteam is door de Registratiekamer gedefinieerd als: 'Een 
samenwerkingsverband waarbij minstens twee publieke instanties met verschillende bevoegdheden, 
mogelijkheden en kwaliteiten in de uitvoering samenwerken ten behoeve van de daadwerkelijke en 
regelmatige handhaving van de kwaliteit van de leefomgeving en/of specifieke wet- en regelgeving'. 
Dit is vooral relevant waar politie, OM en BOD'en met elkaar in IFT's of onderzoeken samenwerken. 

Van groot belang noemt de Registratiekamer dat de deelnemers aan een team handelen binnen de 
eigen bevoegdheid. Het behoort tot de taak van de houder van een persoonsregistratie in de zin van 
de Wet PersoonsRegistraties, dan wel in termen van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP) tot de taak van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, om daar 
toezicht op te houden. De IFT's vallen onder de bestaande privacy-reglementering van beheerskorps 
en beheersarrondissementsparket. 

Onder de WBP geldt geen reglementplicht meer, maar een meldingsplicht aan de Registratiekamer. 
Verstrekking van gegevens aan deelnemers van het handhavingsteam wordt bepaald door de 
specifieke wettelijke taak en bevoegdheden van de deelnemers. Aan ingeschakelde derden mogen 
slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning of begeleiding van de 
activiteiten van het team. Het maken van afspraken over geheimhouding is een vereiste. Aan andere 
derden kunnen slechts gegevens worden verstrekt indien daarvoor een grondslag in de wet te vinden 
is. De houder van de registratie is gehouden aan de protocolplicht. De gegevens kunnen in de 
registratie bewaard blijven zolang dat gelet op de doelstelling en een eventuele vervolgactie 
noodzakelijk is. 

• 
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• 6.2.2 	Het FRIS (Fraude Registratie en Informatie Systeem) 

• Binnen het OM is men al jaren bezig om te komen tot een fraude-registratiesysteem. In de 
Rapportage fase 0 (25 maart 1996) van de werkgroep 'Samenwerkingsmodel Fraudebestrijding' zijn 

• voor het eerst uitgangspunten voor het ontwikkelen van een systeem ten behoeve van 
frauderegistratie opgenomen. Met gebruikmaking van de resultaten van deze werkgroep omschrijft de 
'Notitie betreffende horizontale en verticale fraude' (Projectbureau, 1998d, 11) de informatie-behoefte 

• 
als volgt: 

• een overzicht te hebben van de fraude; 

• • te kunnen coördineren, sturen, afstemmen, wegen en prioriteren; 

• voortgangscontrole uit te oefenen; 

• • trends te ontdekken; 

• 
• beleidsvoorbereiding te doen. 

• 
Met als functie: 

• het genereren van onderzoeken; 

• inzicht in grote(re) onderzoeken; 
• een juiste verdeling van de opsporingscapaciteit; 

• • maximale samenwerking; 

• planning van vervolging en berechting; 

• onderbouwing van beleidsbeslissingen; 

4111 	 • criminele fraudekaart; 

• • genereren van preventieve maatregelen. 

• 
.Een goede registratie is een voorwaarde voor het kunnen maken van keuzes in aan te pakken 

• onderzoeken. Omdat de bestaande systemen ontoereikend werden bevonden om aan de behoefte 

• 
tegemoet te komen, werd een tweeledige opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een fraude-
registratiesysteem voor het OM. Voor de korte termijn zou het IFT-Noord een systeem ontwikkelen 

• 
waarmee de teams vanaf begin 1999 een basisregistratie zouden kunnen gaan voeren 
(Projectbureau, 1998e, 19). Voor de langere termijn zou een systeem worden ontwikkeld op basis 

• 
van de LUFIS gedachte. Een systeem waarin alle fraudesignalen landelijk zullen worden 
geregistreerd. Doel van het systeem: 

• • het aanbrengen van verband tussen meldingen; 

• het combineren van meerdere kleinere meldingen tot een middelzware of zware melding; 

• • het prioriteren van de meldingen die voor onderzoek in aanmerking komen; 

II 	• het leveren van managementinformatie; 

• het maken van een fraudekaart. 

• 
De systemen zouden moeten vallen onder beheer van het OM. 'Wil het OM keuzes kunnen maken 

410 	dan moet ze niet alleen betrokken zijn bij die keuzes maar ze ook kunnen voorbereiden', aldus het 
rapport Zicht op fraude. 

• Eind 1998 is aan het bureau Consultdata door het Parket-Genéraal de opdracht verstrekt tot het 

•
ontwikkelen van het Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS). Het FRIS is een 
ondersteunend systeem ten behoeve van het OM. Het biedt procesondersteuning bij de 

• 
fraudebestrijding op het gebied van het wegen en prioriteren van zaken. Het bevat wegingscriteria op 
basis waarvan het de meldingen schift door per fraudesoort een bepaalde norm te hanteren. Als een 

• 
melding daaraan voldoet, dan komt deze voor behandeling in aanmerking. Het FRIS is ingericht voor 
het beoordelen van meldingen van middelzware en zware criminaliteit. Een eenvoudige OLO-fraude 

• komt bijvoorbeeld niet door de wegingscriteria die het FRIS hanteert. De winst van het FRIS zit dan 
ook in het wegen van grote aantallen kant en klare meldingen met het predikaat middelzwaar/zwaar. 

• De essentie van het FRIS is maximale gebruikmaking van schaarse opsporingscapaciteit. Er kan 

• 

• 
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binnen het FRIS geen verband worden gelegd tussen meldingen onderling. Grote aantallen OLO-
fraudes worden bijvoorbeeld niet gesignaleerd. Het FRIS veredelt grote aantallen veelvoorkomende 
fraude-meldingen ook niet tot (middel)zware zaken. Het programma stelt wel in staat tot 
subjectidentificaties; ook als de gegevens niet eenduidig zijn. In een dergelijke matching is niet 
voorzien voor wat betreft bijvoorbeeld modus-operandi of andere criteria. Maar het FRIS is ook niet 
bedoeld als opsporingssysteem. Er bestaan wel ideeën om een zogenaamd 'voorportaal FRIS te 
ontwerpen, waarin veelvoorkomende fraude-signalen kunnen worden geregistreerd en veredeld, wat 
uiteindelijk leidt tot één melding in het FRIS. 
Bij onvoldoende aanbod van fraudezaken van een zwaar kaliber is de winst van het FRIS beperkt. 

De ontwikkeling van het FRIS bestaat uit drie fasen. Fase één omvat een basisregistratie voor het 
OM. Fase 2 de aansluiting op de 'buitenwereld', en fase 3 de planning en control-functie. De eerste 
fase is klaar. In het IFT-Oost is vanaf 10 mei 1999 gedurende ongeveer vier maanden met het FRIS 
proefgedraaid met succesvolle afloop. De implementatie stagneert momenteel omdat de technische 
infrastructuur die de IFT's met elkaar moet verbinden nog niet klaar is. Het beheer van het FRIS wordt 
waarschijnlijk ondergebracht bij de Centrale Justitiële Dienst te Almelo. In een optimistisch scenario 
wordt invoering van het resultaat van fase 1 geschat op december 1999. Een realistischer scenario 
lijkt januari/februari 2000. Ondertussen was per 6 september 1999 voor de verdere ontwikkeling van 
het FRIS voor fase 2 en fase 3 nog geen opdracht gegeven. 

Onder de geïnterviewden bestaan sterk van elkaar verschillende beelden over wat het FRIS zal 
kunnen en voor wie het bestemd zal zijn. Velen denken dat het een systeem zal zijn ten behoeve van 
operationele politie-onderzoeken. 

6.3 Organisatie-planning 

6.3.1 	AO/IC 

Onder de noemer 'organisatieplanning' wordt ook de administratieve organisatie/interne controle 
(AO/IC) begrepen. Behalve in Noord hebben de teams aan dit aspect nog weinig aandacht besteed. 
Het Fraudeteam-OM in Noord heeft voor het AO-traject gebruik kunnen maken van de ITP-gelden 
(project IdeaalTypischParket). In Noord heeft de interne accountantsdienst van Groningen een eerste 
controle uitgevoerd (IFT-Noord, januari 1998, 8). De andere teams hebben vooralsnog geen prioriteit 
gegeven aan deze bedrijfsinterne activiteit. Het lijkt ons efficiënt om als IFT's gezamenlijk dit 
onderwerp op te pakken, bijvoorbeeld op de manier zoals is voorgesteld in hoofdstuk 4. 

6.3.2 	SAIL 

Begin 1998 is het projectteam SAIL gevraagd om behulpzaam te zijn bij het beschrijven van de 
bedrijfsprocessen van de nieuw te vormen IFT's. SAIL heeft als taakstelling 'het leveren van een 
bijdrage aan het verhogen van de integrale kwaliteit van de rechtelijke organisatie door het bieden van 
advies en ondersteuning van verantwoordelijke lijnmanagers bij het verbeteren van de logistieke 
bedrijfsvoering' (Projectbureau, 1997a, 7). In juli 1998 is het projectteam SAIL gestart met de 
procesbeschrijving van het OM-Fraudeteam in Noord. Vanaf begin 1999 worden ook de processen 
beschreven binnen het politiedeel van de IFT's. In eerste instantie zou dit beperkt blijven tot het IFT-
Noord, maar uiteindelijk is een werkgroep gevormd waarin alle IFT's participeren. (Projectbureau, 
1999a). Uit het gespreksmateriaal blijkt dat vanuit het OM geringe aandacht is geweest voor de 
resultaten van het eerste deel van de SAIL-opdracht. De IFT's-politie zijn daarentegen met veel 
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1998 	1999 	2000 	2001 	2002  
Bijzondere opsporingsdiensten 1° 	 - 	7.000.000 	15.000.000 	15.000.000 ' 	15.000.000 
Politie-deel IFT 	 9.568.700 	17.700.000 
OM-deel IFT 	 4.300.000 	7.000.000 

OM-deel ressortsparketten 	 6.000.000 	2.000.000 
Politie en OM (fraudeclusters) 	 22.500.000 	 34.000.000 	34.000.000 
Politiedeel LLHF 	 380.000 	500.000 
OM-deel LLHF 	 300.000 	300.000  
Zittende magistratuur 	 - 	1.000.000 	1.000.000 	1.000.000 	1.000.000 
Executie: CJIB 	 - 	2.000.000 	2.000.000 	2.000.000 	2.000.000 

Gevangeniswezen 	 1.000.000 	3.000.000 	5.000.000 	5.000.000 
FRIS 	 550.000 	1.000.000 
BOOM 	 500.000 
Totaal: 	 - 	32.098.700 	49.300.000 	57.000.000 	57.000.000 

• • 
• enthousiasme begonnen aan de beschrijving van de processen. Het doel van het beschrijven is vooral 

• 
om praktische verbeterpunten te ontdekken en uit te voeren. Ook het Bureau Ontnemingswetgeving 
OM participeert in het beschrijvingsteam. Een verschil van inzicht over de wijze van beschrijven 

• 
tussen projectbureau en teams was in het 2 e  kwartaal nog niet helemaal opgelost. De teams willen 
een beschrijving op hoofdlijnen; het projectbureau wil graag een complete beschrijving zodat met de 

• 
werkwijze in alle teams daarop kan worden aangesloten. 

• Respondenten verwachten dat het beschrijvingsproces gaat stagneren als gevolg van het feit dat SAIL 
per 1 januari 2000 ophoudt te bestaan. De direct betrokken respondenten vinden dat zij als klant niet 

• de dupe mogen worden van intern-organisatorische maatregelen binnen het OM. Het ingezette 

• 
beschrijvingstraject zou op z'n minst volgens plan moeten kunnen worden afgerond, zo menen zij. Bij 
het sluiten van het onderzoek was de mogelijkheid om onder de vlag van het project ABRIO het 

• 
beschrijvingsproces te continueren nog in studie.  

• 
6.3.3 	Inrichtingsplannen 

• In hoofdstuk 5 zijn de organisatiestructuur en de formatie van de IFT's en het landelijk loket 

• 
beschreven. Naar aanleiding van de omzetting van tijdelijke- in structurele financiering, hebben de 
teams voorstellen in ontwikkeling tot aanpassing van het inrichtingsplan. Als voorwaarde voor het in 

• aanmerking komen voor vervolgfinanciering, moeten de IFT's en het LLHF een begroting en een 
beleidsplan indienen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerie van Justitie; 

• EA99153589 GBJ). Hoewel strikt formeel niet naar een inrichtingsplan wordt gevraagd, leggen de 
teams dat in de praktijk wel zo uit. Voorzover deze plannen nog konden worden betrokken in het 

• • 	onderzoek, wordt verwezen naar de organisatie-beschrijvingen in hoofdstuk 5. • 
• 6.4 Financiële planning 

• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• • 
• 

De nota fraudebestrijding 1998-2002 van het kabinet legt de basis voor de financiering van zeven 
IFT's (politie en OM-deel) na 1 maart 1999 en tot met het eind van het jaar 2002. 

Tabel 12: Begroting intensivering horizontale-fraudebestrijding (in f) 9  

Bronnen: 

• Kabinet, Fraudebestrijding 1998-2002 (1998, 28) 

• Brief BZK/MvJ; EA99/53589 GBJ 

Het overzicht is cumulatief samengesteld uit verschillende bronnen 
10 

Formeel waren deze gelden beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de verticale fraude 
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De notitie gaat nog uit van 5 miljoen als de jaarlijkse kosten voor één IFT; feitelijk ligt het budget veel 
lager. Opvallend is dat het LRT en het LLHF niet in de notitie worden genoemd. 

Het Fraudeteam Noord en de fraude-unit Oost hebben een startsubsidie gekregen van het Parket 
Generaal uit de ITP-gelden (project Ideaal Typisch Parket), ter stimulering van de horizontale 
samenwerking (HOSA). In eerste instantie was in 1997 al een subsidie toegekend aan het 
Fraudeteam Noord, doch die werd niet uitgekeerd vanwege vertraging in de opstart van het team (IFT-
Noord, 12 februari 1998). Over 1998 is aan Noord een bedrag toegekend van f162.000 voor onder 
andere het ontwikkelen van een administratieve organisatie-beschrijving, het beschrijven van 
selectieprocessen, en het beschrijven van de relatie tussen het fraudeteam en de gezags-hoofdofficier 
van justitie als integraal manager. 

De vier IFT's zijn in eerste instantie gefinancierd voor 14 maanden (van 1 januari 1998 tot 1 maart 
1999). Voor deze periode was vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en 
Justitie 22,5 miljoen gulden beschikbaar. Uiterlijk in november 1998 zou moeten blijken of de 
financiering zou worden gecontinueerd. Zo niet dan zou afbouw van de IFT's volgen. De gelden waren 
voor wat betreft de opsporingstaak alleen bedoeld voor de bestrijding van horizontale fraude en voor 
wat betreft de vervolgingstaak ook 'om bij de bestrijding van de verticale fraude een tandje bij te 

zetten', aldus de 'Kabinetsnotitie inzake maatregelen ter intensivering van de fraudebestrijding' (1998, 
27). Het geld voor de BOD'en was bedoeld voor intensivering van de verticale-fraudebestrijding ook al 
suggereert de tabel in de nota dat ook dit was bedoeld voor horizontale-fraudebestrijding (pagina 27). 
De exacte verdeling over de BOD'en zou later worden geregeld. 
Er is met het oog op mogelijke beëindiging van het project na afloop van de pilot-periode 6 miljoen 
gereserveerd voor de afbouw. 

De IFT's vinden de financiële middelen niet toereikend. Buiten de IFT's achten bijna alle 
geïnterviewden de middelen wel toereikend. 
In het vierde kwartaal van 1998 zijn er problemen ontstaan over de financiering van de IFT's na afloop 
van de pilotperiode per 1 maart 1999 (IET-Noord, april 1999, 10). De aard van de problemen: 

• Er was uitgegaan van een totaalfinanciering waarbij al het geld zou gaan naar het beheerskorps. 
Dat bleek vervolgens gescheiden plaats te vinden via politie en via OM. 

• Een onjuiste verdeling van fraudegelden tussen OM en politie op basis van verkeerde aannames, 
waardoor een verhoudingsgewijs te groot deel aan het beherend arrondissementsparket 
toekwam. 

• Uitbreiding van het aantal IFT's met drie grote steden is van invloed geweest op de verdeling van 
het totaal budget. 

• Het IET-Noord had in de schatting van de loonsommen geen werkgeverslasten opgenomen. Dit 
heeft consequenties gehad voor de personele opbouw van het team. 

De teams zijn tevreden over de rol van intermediair die het projectbureau bij het oplossen van de 
financiële problemen heeft gespeeld naar de departementen. 
Het is nog de vraag of met behulp van de bestaande middelen ook zal kunnen worden voorzien in de 
(nieuwe) beleidsontwikkelende taak voor het college van PC's. Er is nog te weinig invulling gegeven 
aan die taak om daarover al gefundeerde uitspraken te doen. Voor het ter beschikking gestelde geld is 
de meeste menskracht beschikbaar bij het IFT-Zuid. 

6.5 Huisvesting 
Het IET-Noord heeft een afzonderlijke ruimte gehuurd voor onderbrenging van het .  IFT en het OM- 
fraudeteam. De ruimte blijkt achteraf minder geschikt voor een team van de omvang waar het IFT 
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• • 
• naar toe wil groeien, en is erg duur. Dat laatste wringt temeer omdat het team op de personeelskosten ,. 

.,..:, 

• 
tekort komt als gevolg van een verschil in aannames ten opzichte van de departementen. Het team is ::..) 
bezig met een alternatief voor de huidige locatie en wil het RIF daarin ook betrekken. Het team heeft 	.,. 

• 
f170.000,- gekregen voor extra investeringen in verband met huisvesting. Ook de IFT's Oost en Zuid 	rz, 

hebben een eenmalige tegemoetkoming ontvangen voor investeringsuitgaven. 

• 
Het IET-Noord-West heeft geen huisvestingsproblemen. Het IFT-Oost is op zoek naar een andere 

• locatie, en het IFT-Zuid zal eind 1999 verhuizen naar het tweede regiokantoor in Breda. 

• z, 
411) 	6.6 	Aanbevelingen 	 -.7. 
• .n 
4110 	Aanbeveling 6.1  

Aanbevolen wordt de functiewaarderingsadviezen nog eens te toetsen op juiste toepassing van het 

III 	systeem Functiewaardering Nederlandse Politie, gezien het omgaan met plus- en min-varianten en de 
gehanteerde referentiefuncties. 

• 
Aanbeveling 6.2  

• Het opstellen van functietyperingen voor het OM, en het LLHF lijkt ons aan te bevelen, en kan 
bijdragen aan een evenwichtig functiegebouw van de IET-structuur. 

Aanbeveling 6.3 
Een uniforme orgaanbeschrijving van de IFT's is niet alleen bruikbaar als referentiekader voor de 

• 
beschreven functies, maar ook voor het harmoniëren van de inrichtingsplannen voor de IFT's met als 
resultaat dezelfde functie- en afdelingsbenamingen. 

• 
Aanbeveling 6.4  

• Het afbreken van het SAIL-traject lijkt ons geen goede zaak vanwege de praktische waarde die de 
IFT's er aan toekennen. Continuering van het traject ook na 1 januari 2000 zou wenselijk zijn. 

• 
Aanbeveling 6.5  

• Er bestaat veel onjuiste beeldvorming over de doelgroep en de functionaliteiten van het FRIS. 

• 
Bepaalde zaken zoals de bestaande informatiehuishouding krijgen minder aandacht als gevolg van 
het participeren op de komst van het FRIS. Voorlichting zou kunnen bijdragen aan een meer 

• 
realistisch verwachtingspatroon. 

• 
• 
• • • 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• Hoofdstuk 7 Sturing van de IFT's en het 
• LLHF 
• 
110 	

De fraudeteams zijn interregionale samenwerkingsverbanden tussen politieregio's en 
arrondissementsparketten. Voor het gezag en beheer dat regulier op de afzonderlijke 

• 
deelnemende organisaties betrekking heeft, zijn voor deze samenwerkingsverbanden 
afzonderlijke voorzieningen getroffen. De aard en werking van deze voorzieningen vatten wij 

• 
samen onder het begrip sturing. De specifieke vertaling naar de IFT's wordt in dit hoofdstuk 
beschreven. • 

• 7.1 Algemeen 

• Onder sturing hebben wij in het kader van het onderzoek verstaan: de mate waarin men in staat is een 
organisatorisch verband met het oog op bepaalde doelstellingen te doen functioneren of veranderen 

• (afgeleid van: Lammers, 1989, 21). 

• De interregionale opzet van de IFT's doorbrak de reguliere verantwoordingslijnen. Voor het beheer en 
gezag over de teams moest dus een oplossing worden gevonden. Dat werd gecompliceerd door de 

• routing van de geldstromen ter financiering van de pilots: het departement van Binnenlandse Zaken 

• 
.en Koninkrijksrelatie zou het budget via de politielijn ter beschikking stellen van de korpsbeheerder. 
Het van het ministerie van Justitie afkomstige budget zou beschikbaar worden gesteld via het OM. Er 

• 
werd afgeweken van de lijn dat het geld aan de afzonderlijke samenwerkende korpsen en 
arrondissementsparketten ter beschikking werd gesteld die het vervolgens zouden kunnen 

• 
doorsluizen naar het IFT, dan wel de eigen inzet in dat IFT daarmee zouden kunnen verrekenen. Met 
de kernteams was door de departementen inmiddels ervaring opgedaan met rechtstreekse 

• 
financiering naar de organisatie onder wiens beheer dat team viel, met tal van praktische voordelen. 
Niet iedereen was hier blij mee. Met name binnen het korpsbeheerdersberaad waren er geluiden dat 

• 
op deze manier de mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op het IFT en haar beleid vanuit de 
positie van afzonderlijke samenwerkingspartner werd beperkt. Volgens anderen ook een gemiste kans 

• om het thema fraudebestrijding onder de aandacht te brengen. Waar fraudebestrijding nauwelijks 
terug te vinden was in de regionale beleidsplannen zagen zij de financiering buiten de regio's om, als 

• een legitimatie voor de geringe belangstelling voor het thema. 

• De incrementele beleidsontwikkeling zoals wij die in hoofdstuk 2 hebben toegelicht, heeft ook 
• consequenties voor de wijze van sturing. Binnen het korpsbeheerdersberaad wordt er verschillend 

gedacht over de uitkomst van die ontwikkeling en over de mate waarin er vanuit de korpsbeheerders 

• 
invloed op kon worden uitgeoefend. Zonder te hebben onderzocht in welke mate hun mening die van 
collegae representeert, namen naar eigen zeggen op z'n minst een aantal korpsbeheerders pas 

• 
kennis van de voorgestelde IFT-structuur nadat de raad van hoofdcommissarissen, het college van 
PG's en de politie-departmenten er al mee hadden ingestemd. Dat is zeer ongebruikelijk in het geval 

• 
van besluiten met de importantie van een bovenregionale voorziening. Dat heeft geleid tot weerstand 
tegen de invoering waardoor vertraging is ontstaan in het project. Zoals al eerder in dit 

• onderzoeksverslag werd gesignaleerd, waren de korpsbeheerders ook niet in de stuurgroep of 
implementatiestuurgroep vertegenwoordigd. 

• 

• 
• 
• 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 116 - 

• 



7.2 Centralisatie en gezag 
(de-)Centralisatie heeft alles te maken met sturing en stuurbaarheid. In het vorige hoofdstuk 
definieerden wij dit begrip als de mate waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden hoger of lager 
in de organisatie zijn geplaatst. Centralisatie is volgens Mintzberg (1994, 101) de meest stringente 
methode om de besluitvorming in een organisatie te coördineren. De invoering van de IFT-structuur 
heeft iets weg van centralisatie maar toch ook weer niet. Formeel blijven de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden aangaande de fraudebestrijding op het niveau waar ze altijd hebben gelegen: bij de 
hoofdofficier van justitie, en waar het de instandhouding van het apparaat betreft bij de 
korpsbeheerder. De aan de IFT's ten grondslag liggende convenanten geven daar ook blijk van. 
Informeel wordt het proces van bovenregionale organisatie van de horizontale fraude-bestrijding wel 
gezien als een vorm van centralisatie. Zoals één van de korpsbeheerders schreef aan het 
korpsbeheerdersberaad dreigt de totstandkoming van de IET-structuur bij te dragen aan een 'weinig 
transparante laag van recherche-onderdelen tussen de regio's en het rijk, met alle risico's voor de 
verantwoording van gezag en beheer van dien.' 

Dat gezag blijkt feitelijk binnen de IET-structuur voor een belangrijk deel centraal te worden 
uitgeoefend door de Coördinatie-Commissie fraude (CCfraude). De CCfraude bestaat uit de IFT-
teamleiders van het OM, en staat onder voorzitterschap van de portefeuillehouder financieel 
rechercheren uit het college van PG's. De CCfraude is verantwoordelijk voor een goede en adequate 
fraudebestrijding (Zicht op fraude, 1997b, 3) en heeft als taken (Stuurgroep, 1999a): 

• het coördineren inzake het bieden van een overzicht van het totale aanbod van fraudezaken, 
de ernst daarvan en de daarvoor benodigde opsporings- en vervolgingcapaciteit zodat het OM 
goede afspraken kan maken in het kader van de planning en control-cyclus; 

• het fungeren als schakel tussen beleid en uitvoering op het gebied van fraude-bestrijding; 
• optreden als beslisorgaan daar waar bij de selectie van het landelijk loket geen 

overeenstemming wordt bereikt met de interregionale fraudeteams over de toewijzing van 
fraudezaken; 

• het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudebestrijding; 
• het innemen van standpunten inzake verschillende kwesties omtrent fraude en 

fraudebestrijding, zoals het doen van voorstellen inzake het ontwikkelen van richtlijnen m.b.t. 
de fraudebestrijding; 

• het doen van voorstellen voor de verdeling van de ter beschikking gestelde gelden voor 
fraudebestrijding door het OM; 

• het zorgdragen voor evenwichtigheid en samenhang in de met de partners af te sluiten 
handhavingsarrangementen; 

• het tot stand brengen van de criminele fraudekaart. 

Informeel wordt de status van de CCfraude gelijk gesteld aan de CCzwacri (voorheen het 
Coördinerend Beleidsoverleg), die ten behoeve van het college van PC's de zaakstoewijzing aan de 
kernteams voorbereidt. Naar aanleiding van de parlementaire enquête opsporingsmethoden, is de 
status van de CCzwacri formeel geregeld. De CCfraude ontleend zijn status aan interne afspraken 
binnen het OM. 
Feitelijk lijkt de besluitvorming over de toewijzing van zaken gecentraliseerd te zijn van het 
arrondissementelijke niveau naar een landelijk niveau. Formeel handelen de leden van de CCfraude 
overigens binnen het mandaat van hun eigen hoofdofficier. 

Er ontstaat de situatie dat het opsporingsbeleid ten aanzien van de horizontale-fraudebestrijding 
feitelijk wordt bepaald op landelijk niveau, overigens zonder inbreng van politie en burgemeester. 
Formeel is het OM verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en kan zij 
landelijk dat beleid vaststellen. Normaal gesproken is dat niet de gang van zaken, en wordt de 
invulling van het opsporings- en vervolgingsbeleid besproken in de regionale- en lokale driehoek. 
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• „.) 

• De horizontale-fraudebestrijding heeft in dat overleg doorgaans een zeer lage prioriteit zo menen 
vrijwel alle respondenten uit het onderzoek. Bovendien gaat de bestrijding van de horizontale fraude 	,J 

• niet ten koste van het regionale budget, en dat reduceert de belangstelling van lokale bestuurders nog .._, 

• 
verder, zo menen respondenten. De vraag is dan ook op z'n minst interessant hoe de situatie eruit zou 
zien wanneer de middelen voor de bestrijding van de horizontale fraude bij de regio's en 	

t.'.,.., 

• 
arrondissementsparketten zelf gevonden zouden moeten worden. In het convenant met de ministers 
dat ten grondslag ligt aan de IFT-structuur, is een intentieverklaring opgenomen om het 

• 
samenwerkingsverband ook na de pilot-periode voort te willen zetten. Uit het onderzoek blijkt dat de 
meeste respondenten daaraan wel de voorwaarde verbinden van exogene financiering. 

• :::::, 
Fleurke (1997, 69-70) heeft in zijn onderzoek naar decentralisatie ook intergemeentelijke 

• 
samenwerkingsverbanden betrokken. Deze vertonen ons inziens gelijkenis met de interregionale 
fraudeteams. Zijn conclusie is dat 'intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet voldoen als 	D 

• drager van taken en bevoegdheden, omdat de politieke organen onvoldoende zelfstandig kunnen 
opereren ten opzichte van de individuele gemeenten'. Binnen de IET-structuur lijkt juist wel sprake van 

• die zelfstandigheid in opereren, zij het dat die volgens respondenten sterk wordt gelegitimeerd door de 
exogene financiering. Wanneer die wegvalt, dan wordt ook de ruimte om te sturen door het centrale 

• niveau kleiner. Fleurke stelt in dit verband (1997, 81) dat een belangrijk motief voor het behoud van 
een specifieke financiële verhouding ligt in het feit dat daarmee gerichte stimulering mogelijk is van 

• activiteiten die lokaal niveau onvoldoende van de grond komen. Als nadelen van deze vorm van 
sturing met exogene middelen ziet hij (pag. 82): 

• • de inperking van de keuzevrijheid van de lagere overheid door bestedingsvoorschriften en - 

•
voorwaarden; 

• dat als zij het karakter van een budget krijgt een minder verantwoorde besteding van middelen 

•
wordt uitgelokt als er een overschot dreigt te ontstaan; 

• dat de verdeling van de financiële middelen een regelmatig terugkerend punt van discussie vormt 

• 
tussen de centrale en de lagere overheden omdat het idee ontstaat dat het budget nauwkeurig 
moet zijn afgestemd op de behoefte. 	 . 

In hoeverre de discussie die heeft plaatsgevonden over de omvang van het budget voor de IFT-pilots 

• een illustratie is van het laatstgenoemde nadeel, valt op basis van een enkel voorval niet te zeggen. 
Maar het is wellicht wel aan te bevelen om er rekening mee te houden. 

• 

• 

• 7.3 De beheers-convenanten 
Ieder IFT functioneert op basis van twee convenanten. Een zogenaamd horizontaal convenant waarin 

• de deelnemende politieregio's en arrondissementsparketten hun medewerking toezeggen aan de 

• 
oprichting van het IFT binnen de gegeven doelstelling en waarin zij voor de looptijd tevens het beheer 
overdragen aan één van de regio's en één van de arrondissementsparketten. En een verticaal 

• 
convenant tussen de ministers en de beheerders van het IFT waarin de voorwaarden staan genoemd 
waaronder het IFT binnen de doelstelling wordt geacht werkzaam te zijn. In Noord-West en Oost heeft 

1110 	het horizontale convenant tot een principiële discussie geleid op het niveau van 
korpsbeheerders/burgemeesters over de volgende vraagpunten: 

• • Of er wel voldoende noodzaak is om het fraude-probleem op een geïnstitutionaliseerde 
bovenregionale manier aan te pakken. 

111) 	• Waarom samenwerking bij convenant moet worden geregeld waar het vanzelfsprekend is dat 
regio's gezamenlijk onveiligheidsproblematiek aanpakken, en het volgens respondenten inmiddels 

• wemelt van de convenanten. 

• 
• Of er Oberhaupt bij convenant afstand gedaan zou kunnen en mogen worden van de eigen 

regionale of lokale verantwoordelijkheid van het driehoeksoverleg en haar afzonderlijke 

• deelnemers. 

• 
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• Hoe rechtstreekse financiering van de IFT's zich verhoudt tot de beheersverantwoordelijkheid van 
de regionale driehoek. 

Deze discussie heeft niet tot oplossing van de vraagpunten geleid maar tot het zich min of meer 
schikken in de ontstane situatie. 

7.3.1 	Het horizontale convenant 

In dit convenant wordt onderscheid gemaakt tussen de regio en het arrondissement die het beheer 
over het IFT voeren, en de overige regio's en arrondissementsparketten. Zonder te kunnen spreken 
van een representatief beeld, blijkt uit het onderzoek dat met name regio's en parketten die geen 
beheersfunctie hebben zich weinig betrokken voelen bij de IFT's. Men ziet of hoort er niet zoveel van. 
In de driehoeken binnen de te onderscheiden regio's is het IFT vrijwel nooit onderwerp van gesprek. 
Dat wordt door respondenten zowel verklaard uit de beperkte informatieverstrekking vanuit de IFT's 
naar de driehoeken, als vanuit de geringe belangstelling voor het onderwerp horizontale-
fraudebestrijding. Voor wat betreft de beheersparketten is de betrokkenheid groter en valt deze 
meestal samen met de OvJ die aan het IFT is verbonden. De beheersregio's hebben intensief contact 
met de IFT's door middel van de recherche-onderdelen waar de IFT's zijn ingebed. 
De partners hechten over het algemeen niet zoveel waarde aan het convenant. Ze zien het primair als 
een intentieverklaring waaraan ze zich ook gebonden zouden voelen zonder handtekening. De 
betekenis ervan is vooral symbolisch. 

7.3.2 	Het verticale convenant 

De beide politieministers, de korpsbeheerder van het beheerskorps, en de HovJ vormen de partners 
in het verticale convenant. In dit convenant zijn de afspraken opgenomen over de taak en taakstelling 
van de IFT's, de wijze waarop het beheer is geregeld, de exogene vergoeding, en de wijze van 
rapporteren en evalueren. De departementen hebben gekozen voor een specifieke uitkering ten 
behoeve van de IFT's, naast de algemene doeluitkering ten behoeve van de politie en het OM. Uit het 
gespreksmateriaal blijkt de reden hiervoor te zijn ingegeven door vermoedens omtrent de bestemming 
van de eerder aan de regio's beschikbaar gestelde gelden ter intensivering van de fraudebestrijding 
voor algemene doeleinden, in plaats van de fraudebestrijding. 
De gedeelde beheerstaak door politie en OM wordt door de respondenten die in of dicht tegen de 
IFT's aan zitten, als een 'crime' ervaren. Er is sprake van afzonderlijke geldstromen van BZK naar de 
politie, en van Justitie naar het OM en daarna verder naar het beheersarrondissementsparket. Hoe de 
geldstromen uiteindelijk ten goede moesten komen aan het IFT was oorspronkelijk niet geregeld en is 
aanleiding geweest voor interpretatie-verschillen. De vraag was onder andere of OM en politie geacht 
werden alleen de eigen kosten te dekken vanuit de beschikbaar gestelde gelden (en dus op die wijze 
mogelijk ook geld zouden kunnen overhouden), of dat ze bij elkaar zouden moeten worden gelegd om 
vervolgens daarvan een zo goed mogelijk IFT samen te stellen. 
Diverse respondenten menen dat budgethouders proberen de ontvangen gelden zo veel mogelijk uit 
te putten; bij voorkeur ten gunste van de eigen bedrijfsvoering. Dat is op zich te verklaren, waar de 
reguliere voorzieningen vaak onder financiële druk staan. Maar feitelijk is gebleken dat deze werkwijze 
meningsverschillen in de hand werkt. 
Opmerkelijk is het dat waar de stuurgroep het belang van de IFT's voor de samenhang in de 
handhavingsketen in haar stukken steeds heeft benadrukt, de geldstromen juist het tegenovergestelde 
hebben gedemonstreerd. 

De in het convenant opgenomen zakennorm als taakstelling voor de teams, is niet fundamenteel 
onderbouwd. De interpretatie van wat moet worden verstaan onder het 'in behandeling nemen van 
zaken' is niet eenduidig. Daarnaast is de ene zaak de andere niet zodat uitsluitend een getalscriterium 
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• • 
• weinig zegt over de werklast van de teams. Respondenten waarschuwen zelfs voor het gevaar dat 
dik  
gl/ 	

relatief weinig tijdrovende zaken door de IFT's naar voren worden gehaald om aan het quotum te 
voldoen. Anderen geven aan bij voorkeur als gezamenlijke IFT's te willen worden aangesproken op de 

• 
resultaten. De departementen hebben de betrekkelijkheid van de taakstelling eerder al ingezien en 
ook besproken met de teams zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal. Dat blijkt ook uit het feit dat de 

• 
IFT's inmiddels voor een periode van 4 jaar worden gefinancierd zonder dat er hard is vastgehouden 
aan de zaaksnorm. 

• 
Men kan zich afvragen of het wel zinvol is om tijdens een fase waarin de teams nog volop in 

• ontwikkeling zijn output-eisen te formuleren. Op basis van hun onderzoek naar contractmanagement 

• 
binnen de gemeentelijke overheid stellen Van der Krogt en Spijker. (1989, 56) dat het maken van 
harde afspraken over te realiseren output alleen zin heeft als de uit te voeren taken duidelijk zijn. Op 

• 
basis van het onderzoek van deze auteurs is veranderkundig gezien voor het stellen van output-eisen 
in een vroeg stadium nog wel iets te zeggen. Het bepaalt degene die ze moet zien te realiseren bij de 

• 
primaire doelstelling, en voorkomt mogelijk mede dat de aandacht in een startfase alleen uitgaat naar 
het realiseren van intern organisatorische randvoorwaarden. 

• 
Voor het LLHF is nooit een convenant opgesteld 

• 

• 

• 7.4 Planning en control 

• 
'Het sturend vermogen is afhankelijk van de mogelijkheid om veranderingen te evalueren, en 
informatie uit de omgeving te verkrijgen', zo stelt De Leeuw (Otto en De Leeuw, 1994). De plannings- 

• 
• 

	

	en verantwoordingsstructuur moet de informatie daarvoor opleveren. Binnen de IFT-structuur treffen 
we verschillende verantwoordingssystematieken aan. De IFT's rapporteren al dan niet trouw en 

• 
volledig aan de ministers; 	het projectbureau maakt kwartaal-verslagen voor de 
implementatiestuurgroep; het OM-deel van het IFT rapporteert via de PG-ronde; het LRT rapporteert 

• 
als onderdeel van alle activiteiten aan het KLPD en het landelijk parket; en het LLHF rapporteert aan 
het landelijk parket en het projectbureau financieel rechercheren. Het is moeilijk om eenduidig zicht te 

• 
krijgen op de totale inspanning met betrekking tot horizontale-fraudebestrijding. Het IFT-Oost is het 
enige team dat vanuit de beheersregio gehouden is om per vier maanden een 

• managementrapportage te vervaardigen. 
Het is aan te bevelen om tot een eenduidige verantwoordingssystematiek te komen voor alle 

III 

	

	organisatie-onderdelen van de IFT-structuur zodat daadwerkelijk over sturingsinformatie kan worden 
beschikt. Wanneer de informatie van alle onderdelen van de IET-structuur samenhangend naar de 

IP 

	

	implementatiestuurgroep en de departementen zou gaan, kan dat de mogelijkheid tot sturen 
vergroten. Naast verantwoordingssystemen maken de IFT's en het LLHF nog weinig gebruik van 

• planningsinstrumenten. Het IFT-Noord heeft een beleidsplan voor 1999 opgezet. Hoewel het gaat om 
een aanzet met hoofdzakelijk een intern organisatorisch karakter, is het een goed initiatief dat 

• navolging verdient. Zoals eerder aangehaald, hebben de departementen aan de vervolgfinanciering 

• 
voor de IFT's als voorwaarde het opstellen van een beleidsplan verbonden. 
De beide politie-departementen zijn overigens tolerant ten aanzien van de tijdigheid en compleetheid 

• 
van de rapportages die de IFT's op basis van de convenant-afspraken per kwartaal moeten inzenden. 
De IFT's rapporteren niet allemaal even trouw en volledig en de rapportages verschillen sterk in 

• 
kwaliteit. Er wordt door de departementen feitelijk niet op de rapportages en de inhoud daarvan 
gestuurd. Justitie ziet het OM daarvoor als primair verantwoordelijk, aangezien het justitie-deel van de 

III 	IFT-budgetten aan het Parket-Generaal ter beschikking wordt gesteld, dat het vervolgens weer 
verdeelt binnen het OM. 

• 

• 

• 

• 
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7.5 Analyse 

De IFT's staan in feite onder invloed van drie sturingssystemen. De eerste is de projectsturing die 
uitgaat van de implèmentatiestuurgroep en van het projectbureau en die voor wat betreft de IFT's en 
het LLHF is gericht op het tot stand brengen van de (infra)structuur ter bestrijding van de horizontale 
fraude. De tweede is de sturing die uitgaat van de CCfraude en primair gericht is op het inhoudelijke 
zaaksbeleid dat vanuit het OM wordt gevoerd, maar secundair ook de organisatorische opzet van de 
IFT's en dan met name het deel dat valt onder het OM lijkt te betreffen. Het derde sturingssysteem 
bestaat uit de invloed die de beheersregio's en beheers- en gezagsparketten uitoefenen op de IFT's, 

• namens hun collegae. 
Er lijkt nog geen sprake van de eenduidige zeggenschapsverhoudingen die de stuurgroep graag wilde 
bereiken (Interim-advies, 1997, 3). Het is de vraag hoe lang deze systemen nog naast elkaar blijven 
bestaan, en hoe ze op elkaar worden afgestemd. Met de status die wordt toegekend aan de CCfraude 
kunnen de meeste vertegenwoordigers van de politie wel leven. Zij zijn er wel voorstander van om 
evenals de CCzwacri ook een vertegenwoordiger van de politie in de CCfraude op te nemen. Naar 
onze inschatting zou daarmee de acceptatie van de CCfraude verder toenemen. 
De sturing op de ontwikkeling van de horizontale-fraudebestrijding zal de komende jaren steeds meer 
van het lokale gezag en beheer moeten komen, naarmate het project financieel rechercheren wordt 
afgebouwd en overgedragen aan de lijn. De verankering van de IET-structuur op dat niveau is niet 
overal even sterk zo bleek tijdens onze interviewronde. Zonder over een representatief beeld te 
beschikken over het hele land, lijken de respondenten van politie en bestuur er (a) nog niet van 
overtuigd dat de aanpak van horizontale fraude prioriteit verdient, en (b) is hun vraag of daarvoor 
vervolgens een permanente structuur nodig is. Met name het uit de raad van hoofdcommissarissen 
afkomstige en door ABRIO uitgewerkte voorstel om 1% van de sterkte van de politieregio's ter 
beschikking te stellen voor flexibele Bovenregionale RechercheTeams (BRT's), wordt op termijn 
gezien als een alternatief voor een permanente IET-structuur. Inzet van deze BRT's kan plaatsvinden 
op criminaliteitsterreinen die de spankracht van een gemiddelde regio te boven gaan maar niet 
kernteamwaardig worden geacht (ABRIO, augustus 1999). Horizontale fraudes zouden los van andere 
overwegingen om de bestrijding er van afzonderlijk te organiseren, binnen dit aandachtsgebied 
kunnen vallen. 

Naar het oordeel van de meeste respondenten is de huidige regeling van het gezag en beheer binnen 
het vigerende politiebestel het meest haalbare. De beperkte betrokkenheid van het lokale gezag wordt 
betreurd maar gelijktijdig ook als verklaring aangedragen voor het ontstaan van de IFT's. Zij zijn van 
mening dat een door de Tweede kamer ondersteunde landelijke keuze voor intensivering van de 
horizontale-fraudebestrijding op lokaal niveau dient te worden gerespecteerd. 
Desalniettemin verdient het aanbeveling om de informatie-uitwisseling met het lokale gezag te 
versterken en haar te betrekken bij het beleid van het IET. Niet alleen door paragrafen te schrijven 
voor de regionale beleidsplannen, maar door de regionale driehoeken beleidsvragen voor te leggen 
waarmee de omgeving en het IFT ook echt gebaat zijn als ze worden beantwoord. 

Aan het handhaven van de specifieke doeluitkering voor de IFT's wordt als sturingsmiddel veel 
waarde toegekend. Fleurke (1997, 80) is op basis van zijn onderzoek van mening dat 'indien de 
gebrekkige realisatie van nationale doelstellingen wordt veroorzaakt door verschil van opvatting 
tussen lagere- en centrale overheid, de sturing van het beleid van lagere overheden bij voorkeur dient 
plaats te vinden door het stellen van prestatie-eisen.' Hij vindt dat de er zo weinig mogelijk bemoeienis 
moet zijn met de wijze waarop die prestaties worden gerealiseerd. 
Stel dat de complexiteit van de horizontale-fraudebestrijding minder groot is dan verwacht. Dan zou 
als enig motief voor het bestaan van de IFT's het feit overblijven dat men lokaal geen prioriteit toekent 
aan die fraudebestrijding. Een specifieke doeluitkering gekoppeld aan een prestatie-eis per regio zou 
dan op basis van de stelling van Fleurke ook wel eens het gewenste effect kunnen hebben. De 
wensen die bij de marktsector leven worden dan overigens wel buiten beschouwing gelaten. 
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Met betrekking tot de kwartaalrapportages is niet duidelijk waarvoor de informatie wordt gebruikt. De 
departementen lijken er weinig mee te doen. De rapportages worden niet tussen de teams 

• 
vergeleken. 

• 7.6 Aanbevelingen 
• 
• Aanbeveling 7.1  

De verantwoordelijke departementen wordt in overweging gegeven om de budgetten voor politie en 

• OM als een niet gesplitste geldstroom door te leiden naar één beheersorgaan van de IFT's. Dit ter 
bevordering van de integratie van OM en politie binnen de teams; ter versoepeling van de 

• mogelijkheid tot reallocatie van middelen in het belang van de fraudebestrijding, en ter voorkoming 

• 
van ondoelmatige structuurkeuzes. 

• 
Aanbeveling 7.2  
De afstemming en informatie-uitwisseling tussen het niveau van de implementatiestuurgroep en de 

• 
regionale beheersdriehoeken behoeft verbetering. 

• Aanbeveling 7.3  
Het op dezelfde wijze samenstellen van de CCfraude als de CCzwacri, bevordert de acceptatie van de 

• landelijk gemaakte onderzoekskeuzen ten aanzien van de fraudebestrijding. 

• Aanbeveling 7.4  

• 
. Het verdient aanbeveling om tot een eenduidige verantwoordingssystematiek te komen voor alle 
organisatie-onderdelen binnen de IFT-structuur en die op één punt te laten samenkomen, zodat ook 

• 
over alle informatie kan worden beschikt om te kunnen sturen. 

Aanbeveling 7.5  
Overweeg om als departementen meer gebruik te maken van de mogelijkheid tot sturing met behulp 

• 
van de kwartaalrapportages van de IFT's. Door eisen te stellen aan de kwaliteit en ze te toetsen op 
volledigheid, door onderlinge vergelijking als een vorm van benchmarking, en door terugkoppeling 

• 
naar de teams en het loket van zaken die opvallen. 

• Aanbeveling 7.6  
De prestatie-eis die het verticale convenant hanteert ter beoordeling van de IFT's hanteert is voor dat 

110 	doel niet bruikbaar. Vervanging van deze kale zaaksnorm door meer genuanceerde kengetallen 
bijvoorbeeld samengesteld uit de operationele inzetgegevens van de teams, de opsporingsresultaten, 

010 	en de preventie-inspanningen, geeft meer houvast voor beoordeling en onderlinge vergelijking van de 
teams. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
• 
• 
• 
• Hoofdstuk 8 De relevante omgeving: de 
• marktpartijen 
• 
• 

De IFT's en het LLHF opereren niet los van hun omgeving. Feitelijk is die omgeving de 
aanleiding geweest om tot de opzet van een IFT-structuur te komen. De beschrijving van de 

• 
omgeving is over twee hoofdstukken verdeeld. Het volgend hoofdstuk beschrijft het 
perspectief vanuit de publieke sector; in dit hoofdstuk staan de marktpartijen centraal. 

• 
Beschreven wordt hoe de marktpartijen zich met betrekking tot de fraudebestrijding hebben 
georganiseerd, wat ze daarin belangrijk vinden en wat hun beeld is van de samenwerking met 

• 
de IFT's/het LLHF. In een meer analyserende paragraaf wordt gezocht naar een verklaring voor 
een aantal van de constateringen uit het onderzoek met name voor wat betreft de definitie van 

• 
de markt, de loketten, de handhavingsarrangementen, en de samenwerking met de IFT's. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. 

• 

• 8.1 De marktpartijen 
• 

• 8.1.1 	Algemeen 

• 
Het belang van samenwerking 
De financiële sector beschikt als geen ander over gegevens die voor financieel rechercheren in het 
algemeen van belang zijn, zo stelt het eindrapport financieel rechercheren op pagina 9. Het is ook in 
het belang van private partijen om die kennis te delen met de overheid zo vervolgt het rapport. 

41, 	
Enerzijds vanuit de kans om slachtoffer te worden van financieel-economische criminaliteit, en 
anderzijds omdat overheid en private sector een gemeenschappelijk belang hebben om de integriteit 

410 	
van die sector te waarborgen. De Nota Integriteit Financiële Sector (1997, 1) vat dit belang in een 
soort kader voor samenwerking als volgt samen: 'Het belang van handhaving door alle betrokkenen 

410 	
van integriteit op de financiële markten is groot. Financiële markten en instellingen vervullen een 
centrale rol tussen vraag en aanbod van kapitaal en daarmee bij de allocatie van financiële middelen 

410 	
in de economie. Het maatschappelijk vertrouwen in deze markten en instellingen, alsmede in het 
betalingsverkeer tussen deze instellingen, is daarmee essentieel. Dat geldt temeer waar de financiële 

0110 	
sector het geld beheert van velen in de samenleving, van spaargeld van burgers tot financiële stromen 
van bedrijven. Fraude en andere vormen van criminaliteit, daaronder begrepen belastingontduiking, 

5 	beschamen dat vertrouwen. Dat geldt wanneer financiële. instellingen zelf zich daaraan schuldig 
maken. Dat geldt ook wanneer de financiële sector door anderen voor frauduleuze praktijken wordt 

• gebruikt'. 

• Handhavingsarrangementen en convenanten 
Het gezamenlijke belang in de aanpak van (horizontale) fraude vraagt naar de mening van de 
stuurgroep om een uitgewerkt pakket aan handhavingsafspraken met de afzonderlijke markpartijen 

1110 

	

	
(Stuurgroep, 1997, 3). Naast inhoudelijk, zijn die afspraken ook psychologisch van betekenis ter 
versterking van het vertrouwen binnen de marksector in de handhavings-bereidheid van de overheid. 

111, Een handhavingsarrangement wordt volgens een van de aanbevelingen uit het eindrapport financieel 
rechercheren (Kolthoff en Speijers, 1997, 30) overeengekomen met een sector en niet met 
afzonderlijke marktpartijen. Dat veronderstelt een zekere mate van organisatie vanuit die afzonderlijke 
marktpartijen. In het geval van meerdere aanbieders bijvoorbeeld op het niveau van de totale branche, 

• 

• 
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met een landelijke branchevertegenwoordiger als aanspreekpunt. Waar die organisatie ontbreekt 
terwijl wel sprake is van meerdere aanbieders, is het overeenkomen van een 
handhavingsarrangement kennelijk niet aan de orde. 
De nota Zicht op Fraude (OM, 1997b, 7) en bijlage 3d van het eindrapport financieel rechercheren, 
gaan er van uit dat ook met de Bijzondere Opsporingsdiensten een handhavingsarrangement wordt 
gesloten. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de handhavingsarrangementen met de marktpartijen. 

Het Interim-advies (Stuurgroep, 1997, 11) ziet een handhavingsarrangement bestaan uit vijf 
onderdelen: 
1. eigen organisatie van bedrijfsvoering en producten; 
2. selectie en toedeling van opsporingszaken; 
3. organisatie van de opsporing; 
4. organisatie van de vervolging; 
5. executie van strafrechtelijke beslissingen. 

Ad 1: eigen organisatie, bedrijfsvoering en producten 
Dit onderdeel heeft vooral betrekking op de preventieve maatregelen die de sector zelf heeft getroffen; 
zowel met betrekking tot haar producten als de wijze waarop die worden vervaardigd en op de markt 
worden gebracht. Bij de bewijsvoering van eventueel misbruik moet volgens de stuurgroep kunnen 
worden vastgesteld dat de opzet was gericht op het strafbaar handelen en niet werd uitgelokt door 
slechte bedrijfsvoering (Stuurgroep, 1997, 11). Het is de eigen verantwoordelijkheid van de 
marktpartijen om datgene te doen wat criminaliteit kan voorkomen. 

Ad 2: selectie en toedeling van opsporingszaken 
Overheid en marktsector kunnen afspraken maken over het in onderling overleg beoordelen van de 
samenhang die er tussen fraudezaken bestaat, en wat dat betekent voor plaats, tijdstip, vorm en 
inhoud van een aangifte. Ook kan dan worden bezien of inbreng van expertise door de marktsector 
nodig is tijdens het onderzoek. Bij de selectie en toedeling van zaken speelt de marktsector geen rol. 

Ad 3: organisatie van de opsporing 
Door de marktsector moet zoveel mogelijk de voortgang van een onderzoek kunnen worden gevolgd. 
De benadeelde die aangifte heeft gedaan moet na een onderzoek van de afloop op de hoogte worden 
gebracht (Stuurgroep, 1997, 13). In het handhavingsarrangement moeten afspraken voorkomen over 
het door de marksector aan te leveren aantal zaken en garanties van de opsporingscapaciteit die de 
politie daar tegenover stelt. 

Ad 4: organisatie van de vervolging 
De vorm waarin de opsporing wordt gevolgd door vervolging moet bekend en verklaarbaar zijn op 
basis van gemeenschappelijk tussen marktsector en OM afgestemde uitgangspunten (Stuurgroep, 
1997a, 15). Als het opsporingsonderzoek niet tot het gewenste resultaat leidt, zal samen met de 
aangever worden beoordeeld welke andere bijdrage kan worden geleverd aan oplossing van het 
criminaliteitsprobleem. Beslag-afspraken en ontnemingsbeleid zijn eveneens voor de marktpartij 
belangrijke onderwerpen om aan de ordè te stellen in het arrangement. 

Ad 5: executie van strafrechtelijke beslissingen 
Zoveel mogelijk vooraf zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop private en publieke 
belangen samengaan. Er zijn verschillende (gecombineerde) afdoeningsmodaliteiten denkbaar waarin 
de civiele belangen van de marktpartij zullen meewegen. Afspraken zouden kunnen worden gemaakt 
over strafmaat en over flankerend (niet-strafrechtelijk) beleid (Kolthoff en Speijers, 1997, bijlage 3d). 

Het afsluiten van de arrangementen is voorbehouden aan het college van Procureurs-Generaal (OM, 
1997b, 7). De voorbereiding daarvoor is in eerste instantie opgedragen aan het LLHF (Projectbureau, 
1998d, 4) maar wordt uiteindelijk verricht door de IFT's voor wat betreft de marktsector die het aan het 
IFT toegewezen aandachtsgebied vertegenwoordigt. In het Interim-advies (Stuurgroep, 1997, 3) werd 
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• 

• 

• de minister het eerste concept-handhavingsarrangement in het vooruitzicht gesteld voor 1 november 

• 
1997. 

• 
In bijlage 3d van het eindrapport financieel rechercheren en in het Fraude Protocol van het Verbond 
van Verzekeraars (VvV, 1998a, 5) wordt onderscheid gemaakt in handhavingsarrangementen en 

• 
convenanten. Handhavings-arrangementen bevatten algemene meerjarige afspraken. De jaarlijks af 
te sluiten convenanten zijn op de arrangementen gebaseerd en bevatten meer concrete afspraken. 

• 

• 8.1.2 	De verzekeringsmaatschappijen 

• 
Het Verbond van Verzekeraars 

• Het gezamenlijk belang van verzekeringsmaatschappijen wordt behartigd door het Verbond van 
Verzekeraars (VvV). Bij het Verbond zijn ruim 300 maatschappijen aangesloten. Het Verbond heeft in 

• de preventie en aanpak van fraude een beleidsadviserende/dienstverlende rol naar de eigen leden en 
een beleidsbeïnvloedende rol naar stakeholders buiten de bedrijfstak (VvV, 1998, 4). 

• Het Verbond wil blijkens haar jaarverslag over 1998 (VvV, 1999, 14) en het 'position paper 

• 
Criminaliteitsbeheersing' mede verantwoordelijk zijn voor verdere ontwikkeling en stimulering van 
preventie en repressie van schade als gevolg van fraude en criminaliteit en de samenwerking daarbij 

110 	met de overheid. Het Verbond draagt bij aan het waarborgen van de integriteit binnen de bedrijfstak. 
en aan het bewaken van de kwaliteit van preventiemaatregelen. Een belangrijk instrument daarbij is 

• 
het 'Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche' (1998). Het 
Protocol kent: 

• • 'richtlijnen' die betrekking hebben op samenwerking en afstemming met organisaties buiten de 
eigen verzekeringsmaatschappij met name voor wat betreft het aangiftebeleid en het 

• registratiebeleid; 
• 'aanbevelingen' gericht op de interne organisatie van maatschappijen met het doel verbetering 

• van fraudepreventie en fraude-detectie. 	 • 

• Het belang 

• 
Het directe belang van verzekeraars is niet in de eerste plaats een veroordeling van de fraudeur maar 
op schadevergoeding en preventie gerichte publiek-private samenwerking in de daaraan 

• 
voorafgaande fase (Westerman, 1997, 2). In die fase moet vastgesteld worden of verzekerde op 
grond van de polis-afspraken voor een uitkering in aanmerking komt. Omdat de politie veelal bij de 

• 
onderliggende verzekerde gebeurtenis aanwezig is geweest (of die in eigen onderzoek heeft) kunnen 
de bevindingen van de politie leiden tot snellere uitbetaling of tot het onderkennen dat er sprake kan 

410 	zijn van fraude. De ruimte voor een verzekeraar om aangifte te doen is beperkt, aangezien de Raad 
van toezicht Schadeverzekeringsbedrijf daarvoor als eis stelt dat er sprake is van een concreet 

• vermoeden van een strafbaar feit. Deze eis gaat verder dan artikel 27 Wetboek van Strafvordering, 
waarin iemand als verdachte kan worden aangemerkt bij een redelijk vermoeden. 

• De verzekeringsbranche zou de IFT's niet zozeer willen afrekenen op het aantal veroordelingen maar 

• 
op het 'stukmaken' en verijdelen van fraudes. Men zou dit deel van de politietaak ook graag 
gekwantificeerd willen zien. Als er geen aangifte plaatsvindt of een aangifte niet tot vervolging leidt, wil 

5 	de verzekeraar graag de beschikking krijgen over publieke informatie die in een civiel traject kan 
worden gebruikt. De positie als benadeelde zou deze informatieverstrekking moeten legitimeren. Een 

• voorstel daártoe wordt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitspreventie ontwikkeld. 

4110 	Naast de algemene zorg voor financiële integriteit, ziet de verzekeringsbranche als 
gemeenschappelijk belang met de overheid dat door het kunnen afwentelen van grote risico's het 

• bedrijfsleven zich heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. Ook particulieren kunnen grotere risico's 

• 
aan dankzij dekking door middel van verzekeringen. Verzekeringsfraude heeft een negatieve invloed 
op ondernemersklimaat. Als de premie-druk stijgt worden ondernemers terughoudender. 
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Het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf 
Het Verbond heeft op de instelling van het LLHF gereageerd door voor de eigen branche het 
Fraudeloket Verzekeringsbedrijf in het leven te roepen (Richtlijn R101, 2). Het Fraudeloket wordt 
gevormd door het al bestaande Bureau Justitiële zaken, en een nieuw in het leven geroepen 
Begeleidingscommissie die waakt over de prioriteitstelling door het OM. Het Fraudeloket vervult een 
bemiddelingsfunctie tussen het Verbond en het OM op basis van het af te sluiten 
handhavingsarrangement. Het draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van onderzoeken 
binnen de branche en naar politie en OM. Het heeft voor de leden van het Verbond een 
vertrouwensfunctionaris beschikbaar, is informatiebron, analyseert fraude-informatie en bemiddelt 
voor een eerste contact tussen de verzekeraar en het LLHF/de fraude-unit-Oost. 
Het Fraudeloket wordt bemenst door 4 personen: hoofd, coördinator, analist en administratieve kracht. 

Aangiftebereidheid 
Het effect van de implementatie van de IFT-structuur is binnen het Verbond geweest dat 90 % van de 
ruim 300 leden zich in korte tijd achter het fraudeprotocol heeft geschaard. Er is inmiddels bij de leden 
melddiscipline aan het ontstaan van fraudevoorvallen. Stimulerend werkt, dat ondertekening van het 
protocol bij het OM positief mee weegt in de prioritering van aangiften. 
Gelijktijdig bestaat er binnen het Verbond grote zorg over een terugslag in het aantal meldingen. Bij 
ongewijzigd beleid wordt als somber effect voorspeld dat verzekeraars niet meer zullen aanleveren, 
en de IFT's zich niet zullen bezig houden met verzekeringsfraude. Voor het vasthouden van 
enthousiasme is follow up van meldingen door politie en OM een voorwaarde. Die laat volgens een 
aantal respondenten nu nog te wensen over waarbij wordt gedoeld op het kleine aantal aangiften dat 
door de prioritering binnen het OM heen komt. Sommige vervolgingen zijn voor de 
verzekeringsmaatschappijen niet interessant, bijvoorbeeld omdat bij de verdachte niets te halen valt. 
Het commerciële belang telt zwaar en is soms een reden om geen aangifte te doen, zo wordt vanuit 
de sector aangegeven. Het fraudeprotocol doet de ondertekenaars het 'zwaarwegend advies' om in 
geval van fraude door een intermediair altijd contact te leggen met het Fraudeloket en/of de ECD 
(Richtlijn R101, 3). In principe neemt het assurantieteam van de ECD de meldingen betreffende 
intermediairen in onderzoek. In een notitie van de ECD aan het Overleg VerzekeringsCriminaliteit (21 
juni 1999) wordt melding gemaakt van een drastische daling van het aantal intermediar-fraudezaken 
over 1999 met 85 % ten opzichte van 1998. Als één van de mogelijke oorzaken wordt een afname van 
de aangiftebereidheid genoemd, juist omdat de transparantie van de verzekeringsbranche is 
toegenomen met de komst van een loket binnen de branche en binnen het OM. 

De fraude-unit Oost ziet de terugval in het aantal door de verzekeringsbranche gemelde zaken in het 
algemeen als een effect van de opvatting in de branche dat er niet adequaat genoeg op die zaken 
werd gereageerd. De fraude-unit verklaart dit door de korte looptijd van de IFT-opzet. 

Binnen een van de werkgroepen onder de Stuurgroep Financiële Instellingen van het NPC, wordt 
thans een voorstel uitgewerkt om alle verzekeringsclaims of aanvragen boven een bepaald bedrag 
aan te leveren bij een met waarborgen omkleed Centraal Informatiepunt. Dit los van het feit of sprake 
is van (een concreet vermoeden van) financieel-economische criminaliteit. Het centrale punt 
beoordeelt de informatie op basis van publieke kennis, ervaring en databestanden. Het OM komt in 
actie wanneer de screening leidt tot een daadwerkelijk concreet vermoeden van fraude. Dan kan ook 
aangifte volgen door de betreffende verzekeraar. Dit Informatiepunt zou moeten worden 
ondergebracht binnen de overheid, ongeveer conform het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
(VvV, Notitie 99pc/205/ipouw, 15 juni 1999). Het voorstel zal in de najaarsvergadering 1999 van het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing worden besproken en in de toekomst mogelijk worden 
uitgebreid naar andere branches. 

Het handhavingsarrangement 
Het tot stand brengen van het handhavingsarrangement is gedefinieerd als een gezamenlijke 
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• • 
• verantwoordelijkheid van de bedrijfstak en het IFT-Oost. 

• 
Verzekeraars wijzen op het belang van het verschil tussen verzekeringsfraude en bijvoorbeeld 
bankfraude voor wat betreft in het handhavingsarrangement vast te leggen afspraken. Bij een 

• 
bankfraude heeft de bank al schade geleden; bij een mogelijke verzekeringsfraude heeft de 
verzekeraar nog niet uitgekeerd en zit nog aan tafel met de verzekerde die heeft geclaimd. Het snel 

• beschikbaar krijgen van informatie van de politie over de mogelijke fraude is van belang voor het 
eventueel kunnen tegenhouden van een uitkering. Het maken van afspraken over die snelheid met de 

• politie, is voor verzekeraars essentieel. 
• Per 1 juli 1999 was er een concept-handhavingsarrangement dat met verzoek om commentaar aan 

het Verbond was voorgelegd maar nog niet was ondertekend. Oorzaak daarvan was volgens een 

• 
aantal respondenten met name onduidelijkheid over de beoordelingscriteria van meldingen, en het 
aantal jaarlijks door de branche aan te leveren zaken. Overigens is in het voorliggende concept-

* 	
handhavingsarrangement voor dit type afspraken geen paragraaf gereserveerd. 

• De overlegstructuur 
In 1997 is binnen het Verbond de Verbondscommissie Preventie en Criminaliteitsbeheersing ingesteld 

110 	met als voorzitter de portefeuillehouder Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het sectorbestuur 
Schadeverzekering (VvV, 1997a). Het Verbond kent nog twee sectoren: Leven en Zorg. De 

• Verbondscommissie werkt multi-sectoraal en heeft als primaire taak de strategische beleidsadvisering 
naar het Verbondsbestuur. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat met een zware 

• eigen verantwoordelijkheid voor de coördinatie en aansturing van beleidsontwikkelingen en 

• 
activiteiten. Maandelijks vindt er een Overleg VerzekeringsCriminaliteit (OVC) plaats waaraan naast 
het Verbond de grote verzekeringsmaatschappijen deelnemen, de ECD en de fraude-unit Oost. Het 

• 
OVC heeft als taken het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van verzekerings-
criminaliteit; het signaleren van knelpunten; het adviseren over oplossingen; de implementatie van 

• 
- oplossingen, en het adviseren inzake publiek-private samenwerking-(VvV, 1997b). 
Daarnaast bestaat als een werkgroep van de OVC, een Operationeel Overleg 

• VerzekeringsCriminaliteit waarin o.a. het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf, vertegenwoordigers van 
verzekeringsmaatschappijen, het LLHF, de ECD en het IFT-Oost participeren. In dit overleg worden 

• operationele zaken (branden, inbraken, aanrijdingen enzovoort) besproken. 
• 

• In de Begeleidingscommissie van het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf participeren naast een aantal 

• 
fraudecoördinatoren van verzekeringsmaatschappijen ook het LLHF en de fraude-unit Oost. Volgens 
de oorspronkelijke opzet zou het LLHF de meldingen van verzekeringsfraude verdelen over de IFT's. 

• 
Dat was een knelpunt (zie hoofdstuk 4) en tevens de reden dat de fraude-unit nu rechtstreeks 
participeert in die begeleidingscommissie. Het LLHF heeft daardoor feitelijk geen rol meer, maar 

5 	ontvangt nog wel alle meldingen vanuit het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf. Voor verzekeraars is het 
belangrijk om een aanspreekpunt te hebben en niet hoe het daar achter functioneert. 

• 
Het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf heeft eens per 6 weken overleg met het assurantieteam van de 

• ECD ter afstemming in lopende fraudezaken. 

• De samenwerking met de IFT's/het LLHF 

• 
De verzekeringsbranche is blij met de opzet van de IFT's en haar betrokkenheid als sector op het 
niveau van de (implementatie)stuurgroep. De beleidsmatige contacten met de IFT's lopen 

5 	 hoofdzakelijk via de fraude-unit-Oost. Op zaaksniveau zijn er rechtstreeks contacten tussen het 
Fraudeloket en de IFT's. Het Verbond is tevreden over die samenwerking. De participatie van het IFT 

• en de fraude-unit in de overlegstructuur van het Verbond wordt gewaardeerd. Toegejuicht wordt de 
afspraak die met de fraude-unit Oost is gemaakt dat het Verbond ook problemen die worden ontmoet 

• in de bilaterale contacten tussen verzekeraars en lokale overheid kunnen melden, waarbij de fraude-
unit vervolgens contact legt met het lokale OM. 

• 

• 
• 
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Ondertussen signaleert het Verbond dat er nog een belangrijke cultuurslag is te gaan. Met name het 
gebruikmaken van kennis die binnen de verzekeringsbranche aanwezig is voor de opsporing en voor 
het opleiden van medewerkers in de publieke sector vindt nog onvoldoende plaats. Gezien het 
primaire belang van de verzekeraars, zou de publieke sector ook gretiger moet zijn om oplossingen te 
zoeken in de samenwerking met de private sector, in plaats van alleen te opereren binnen de 
mogelijkheden van de overheid. Er moet meer worden gedaan aan flankerend beleid, naast de 
mogelijkheden die opsporing en vervolging bieden. Er is nog te weinig sprake van een 
gemeenschappelijke doelstelling van verzekeraars en overheid. De snelheid waarmee zaken door de 
IFT's in behandeling worden genomen moet omhoog gezien het eerder omschreven belang van de 
verzekeraars, zo vindt het Verbond. Ook wil men eerder teruggemeld krijgen als een zaak niet door 
een IFT in behandeling wordt genomen. 
Het ontbreken van de bevoegdheid bij het LLHF om de behandeling van zaken dwingend op te leggen 
aan een IFT wordt binnen het Verbond als hinderlijk ervaren. Daardoor wordt er met zaken geleurd 
langs verschillende teams/politie-regio's om uiteindelijk als niet opgepakt teruggemeld te worden bij 
het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf. Het contact tussen het fraudeloket van het Verbond en het LLHF 
is vrijwel dagelijks. De medewerkers van het LLHF hebben zich volgens het Verbond ook terdege 
voorbereid op de intake van zaken uit de verzekeringsbranche. Door het Verbond wordt een verdere 
intensivering voorgestaan tussen het eigen loket en het IFT-Oost, met name waar het 
kennisoverdracht betreft. 
Het Verbond vindt de looptijd van het IFT-project overigens nog te kort om de samenwerking te 
kunnen beoordelen. 

8.1.3 	De financiële instellingen 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
In 1989 is voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen de Nederlandse Vereniging van 
Banken door de Nederlandse banken opgericht (NIBE, 1997, 158). Van de 172 banken die als 
kredietinstelling (inclusief hypotheekbanken en effectenkredietinstellingen) bij de Nederlandsche Bank 
staan ingeschreven, zijn er 116 lid van de NVB. Doelstelling van de NVB is: '(...) het bevorderen van 
de belangen, (inter)nationaal, van in de Wet toezicht kredietwezen bedoelde kredietinstellingen en het 
bankbedrijf in Nederland in het algemeen.' Het namens de gezamenlijke banken voeren van overleg 
met de Nederlandsche Bank en de overheid is een belangrijke taak van de NVB. 
De NVB kent een Secretariaat Beveiliging dat is belast met de coördinatie en ondersteuning van alle 
(inter)bancaire activiteiten op het terrein van niet-primair commerciële risico's (NIBE, 1997, 188). Het 
secretariaat kent twee aandachtsgebieden: 

• financieel-economische criminaliteit (o.a. witwassen en (inter)bancaire fraudezaken); 

• fysieke beveiliging (o.a. tegen bankovervallen, inbraken, kluiskraken). 

Voor de banken en voor de overheid vervult het secretariaat een helpdesk-/vraagbaakfunctie. 

Interpay 
Interpay Nederland is eigendom van de banken en in 1994 ontstaan uit een fusie van 4 bancaire 
instellingen (DCRI, 1997b, 21). Interpay levert diensten ten behoeve van het Nederlandse 
betalingsverkeer, vooral in opdracht van de banken. Bijvoorbeeld de verwerking van 
betaalopdrachten, het transport van elektronische betalingen, en de uitgifte en verwerking van credit-
cards en daarmee verrichte transacties. Binnen Interpay is de afdeling Risk Management 
verantwoordelijk voor de bescherming van de Interpay-organisatie en haar producten. De sub-afdeling 
Security onderhoudt de contacten richting politie en justitie, met o.a. als taken: 

• centrale registratie van alle fraudegevallen met cheques, creditcards, debitcards etc.; 

• onderzoek van mogelijke valse schadeclaims/misbruik en coördinatie van dergelijke onderzoeken; 
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• • 
• assisteren en informeren van politiediensten 

• 
• het doen van beleidsmatige voorstellen ter voorkoming van fraude; 

• het onderhouden van contacten met politie, justitie, BOD'en, veiligheidsafdelingen van banken, 

• zusterorganisaties etc. 

110 	De NVB en Interpay werken sterk samen. Ze hebben dezelfde opdrachtgever en ook beiden taken op 
het gebied van fraudebestrijding. 

• 

• 
Creditcard maatschappijen 
Het grootste deel van de bancaire fraudes betreft credit-cards. Er zijn vijf maatschappijen die 

• 
wereldwijd creditcards uitgeven: American Expres, Diners Club, Eurocard/Mastercard, JCB en Visa. 
JCB is in Nederland niet actief. De belangen van Eurocard/Mastercard worden in Nederland behartigd 

010 	door lnterpay. De creditcard-organisaties overleggen met elkaar in het F001 (Financieel Overleg 
Overige Instellingen). 

• 
Het belang 

• Het belang van de financiële instellingen komt overeen met hetgeen inleidend op dit hoofdstuk als 
algemeen belang is geschreven en is geciteerd uit de Integriteitsnota. Banken zijn begrijpelijk zeer 

• alert op publiciteit die het vertrouwen van het publiek in het bankwezen zou kunnen schaden. Met 
gegevens over schadebedragen en fraudevoorvallen wordt zeer behoedzaam omgegaan, zoals ook in 

• het kader van dit onderzoek is bemerkt. Ook Nelen en Sabee (1998, 155) rapporteren over de zorg 
van financiële instellingen voor hun reputatie en het verband met een terughoudende en formele 

• opstelling door de banken 

• Het bancaire loket / het hypothecaire loket 

• 
Bij de start van de IFT-structuur deden banken rechtstreeks melding/aangifte bij het LLHF. Dat leverde 
onvoldoende fraudezaken op als gevolg van gebrek aan interbancaire capaciteit om meldingen met 

• 
elkaar in verband te brengen en meerdere relatief kleine voorvallen te combineren tot (middelzware tot 
zware) zaken. Dat leidde tot de oprichting bij de NVB van een loket voor bancaire fraude en een loket 

• voor hypothecaire fraude. Per 1 oktober 1998 zijn de loketten van start gegaan voor in eerste instantie 
een periode van twee jaar (tot 1 oktober 2000). Tot 1 februari 1999 is de bezetting van het 

• hypothecaire fraudeloket waargenomen door het bancaire fraudeloket. Het bancaire loket kent een 
bezetting van 1,6 fte (bij 40-urige werkweek); het hypothecaire loket van 0,9 fte (NVB, 1999, 1-2). 

• 

• 
De taken van de loketten bestaan uit: 

.• het vergaren van fraudezaken (actief en passief); 

110 	• het registreren en analyseren van fraudezaken (dwarsverbanden tussen zaken of financiers); 

• het assisteren van financiers bij het voorbereiden en doen van aangiften; 

• • afstemming over opsporing en vervolging met LLHF, IFT's, LRT; 

• toezien op voortgang van in onderzoek genomen zaken; 

• • rapportage over de status en voortgang van fraudezaken aan financiers en hun overlegorganen; 

• het signaleren van trends in fraudezaken; 

• het functioneren als helpdesk/vraagbaak voor de aangesloten banken; 

• • het vertalen van de praktijk naar preventieve, schadebeperkende en repressieve adviezen. 

• De aansturing van het bancaire loket vindt plaats door het Secretariaat Beveiliging van de NVB. Het 

• hypothecaire loket wordt aangestuurd door de secretaris van het Contactorgaan Hypothecair 
Financiers (CHF), onder verantwoordelijkheid van het CHF-bestuur. Het bancaire loket werkt alleen 

• ten behoeve van banken, Het hypothecaire loket werkt ook voor verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsen. 

• 

• 

• 
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Aangiftebereidheid 
Het beleid van alle banken is dat van alle fraudes, ook interne, in beginsel altijd aangifte wordt gedaan 
(NVB, 1998, 5). In verband met de vereiste zorgvuldigheid jegens medewerkers worden interne 
fraudezaken terdege onderzocht voordat aangifte wordt gedaan. Veel (interne) zaken worden volgens 
de NVB bij de lokale politie aangegeven en onttrekken zich aan het zicht van het bancaire fraudeloket. 
In gevallen van pogingen tot fraude met consumptief krediet, vals geld en andere zaken waarin geen 
kans op enig opsporingsrendement bestaat, wordt geen aangifte gedaan. Bij de meeste respondenten 
uit het onderzoek bestaat de indruk dat de banken selectief omgaan met het doen van aangifte van 
met name interne fraude. Als reden wordt vermoed dat de banken liever niet met gevallen van fraude 
te koop lopen in verband met mogelijk verlies van vertrouwen onder cliënten. 
Veel gevallen van interne fraudes worden door de banken zelf afgedaan of in behandeling gegeven 
van een van de forensic services van de grote accountantskantoren, zo vermoeden de meeste 
respondenten van politie, OM en BOD'en. Als achtergrond daarvan veronderstellen zij dat wanneer 
een zaak in handen van justitie wordt gegeven, de benadeelde de controle over het daarna volgende 
onderzoek en de mogelijke publiciteit die daarover ontstaat kwijt raakt. Bij het intern afdoen van de 
fraude of het uitbesteden aan een particulier bureau blijft de benadeelde vanuit zijn opdrachtgeversrol 
de controle houden over de wijze van afdoening. 
In tegenstelling tot de raming van het aantal creditcardfraudes bereiken politie en OM maar weinig 
aangiften. Creditcardmaatschappijen gaan alleen tot aangifte over als politie en OM ze ook 
daadwerkelijk in behandeling nemen. Voor enkelvoudige fraude-voorvallen gaat dat meestal niet op. 
De schade is in die gevallen door de betalingslimiet van de creditcard te beperkt om IFT-waardige 
zaken op te leveren. 

Het handhavingsarrangement 
Concept-handhavingsarrangementen zijn in april 1999 met het verzoek om commentaar aan de NVB, 
Interpay en de creditcardmaatschappijen voorgelegd. De tekst is nagenoeg gelijkluidend aan het met 
het Verbond van Verzekeraars te sluiten arrangement. Vanuit de banken wordt geconstateerd dat het 
concept- arrangement geen harde inhoudelijke afspraken bevat over inzet vanuit politie en OM 
gerelateerd aan een bepaald aantal zaken. Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. Het arrangement 
heeft meer het karakter van een intentieverklaring en dat wordt door de een toegejuicht en door 
anderen jammer gevonden. 
Volgens de NVB veronderstelt de overheid overigens ten onrechte dat bankfraudes uiterst 
gecompliceerd zijn en in de miljoenen lopen. Op uitzonderingen na is dat niet de realiteit (NvB, 1998, 
6). Het te rigide toepassen van de selectiecriteria zou er volgens de NVB toe kunnen leiden dat van 
de banken geen middelzware of zware zaken zijn te verwachten. Per 1 september 1999 was het 
handhavingsarrangement nog niet ondertekend. 

De overlegstructuur 
De Algemene Commissie Beveiliging (ACB) van de NVB is een interbancair coördinatie-orgaan. Doel 
van de commissie is het signaleren, analyseren, beoordelen en beperken van alle mogelijke niet 
commerciële risico's en bedreigingen van het bankbedrijf. De commissie adviseert over eventueel 
noodzakelijke maatregelen aan instanties binnen het bankwezen en aan het NVB-bestuur. 
In het kader van de fraudebestrijding heeft de commissie de AdviesCommissie(fraude)Incidenten 
(ACI) ingesteld. Daarin hebben de projectleiders/fraudecoördinatoren van de grote bij de NVB 
aangesloten banken zitting. Zij brengen de zaken aan bij het bancair loket. De zaken worden 
vervolgens bewerkt en veredeld en ingebracht in de Ad. Dit orgaan selecteert vanuit meer 
strategische en beleidsmatige aspecten zaken die worden doorgemeld aan het LLHF. Taken van de 
ACI zijn verder (stuurgroep, 1997, 3d): 

• aanspreekpunt voor de overheid; 

• beleidsadvisering bij schade voorkomende/beperkende áctiviteiten; 

• coördineren van (pilot)projecten bij grootschalige fraudes. 
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• 

Het bancair loket heeft een maandelijks overleg met zeven grote banken. Met het Fraudeloket 
• Verzekeringsbedrijf vindt daarnaast overleg plaats naar behoefte (t/m het voorjaar van 1999 drie keer 

• 
plaatsgevonden) 
Één keer per maand overleggen Interpay, de credit-cardmaatschappijen en de Postbank met elkaar in 

• 
het F001 (Financieel Overleg Overige Instellingen) over operationele zaken, trends en 
voorbereidingen voor gezamenlijk beleid. Als gasten wonen het overleg bij: het hoofd van het LLHF, 

• een vertegenwoordiger van het IFT Noord-West, en een vertegenwoordiger van het bancair 
fraudeloket. Eens per drie maanden nemen de OvJ en de teamleider van het IFT-Noord-West deel 

• aan de vergadering. De agenda voor dit vooral beleidsmatige overleg wordt opgesteld door het LLHF. 
Respondenten zien het F001 eigenlijk als het bancaire loket voor het betalingsverkeer. 

• 

• 
Er vindt geen afzonderlijk centraal overleg plaats met betrekking tot hypotheekfraudes. 
Projectmatig vindt er in een speciale werkgroep overleg plaats over de aanpak van de OLO-fraudes 

• 
(zie paragraaf 2.1.3) 

011, 	
Samenwerking met de IFT's/het LLHF 
De NVB werkt al langer samen met het OM in het project 'Met Kennis Bestrijden'. Daarvoor was er al 

• samenwerking met de Recherchedienst Betalingsverkeer en het LCPB. Vanuit de banken meldt men 
alle zaken ook bij het LLHF. 

• De banken en creditcardmaatschappijen merken dat de kennis bij de IFT's toeneemt, met name voor 
wat betreft de taakaccenten van die teams. Gelijktijdig vinden ze dat er vanuit de teams te weinig 

• gebruikt wordt gemaakt van de specifieke kennis die bij de bankinstellingen aanwezig is. 
Of een zaak voldoende door de IFT's wordt behandeld is volgens respondenten meer een kwestie van 
capaciteit dan van kwaliteit. Die capaciteit is te beperkt. Het team Noord-West zit met ongeveer twee 

• 
zware zaken per jaar vol. Het IFT en het LLHF doen overigens volgens respondenten goed werk en 
pakken de contacten met NVB/Interpay en het F001 goed op. Met de andere IFT's bestaan vanuit de 

• 
NVB, bancair loket, hypothecair loket en Interpay minder contacten, maar er is wel bij ieder team een 
contactpersoon. Afspraken die met het IFT-Noord-West op zaaksniveau worden gemaakt worden 

• goed nagekomen. Men weet elkaar gemakkelijk te vinden. Binnen de wettelijke kaders verloopt de 
informatie-uitwisseling over en weer tussen de vertegenwoordigers van de banken en de politie goed. 

• Als voorbeeld voor de goede samenwerking wordt door respondenten van zowel politie als 
marktpartijen het landelijke OLO-onderzoek aangehaald. 

• Een probleem zit eerder bij opsporingsinstanties waar de contacten minder intensief mee zijn. Te vaak 

• 
moet er nog met een zaak onder die opsporingsinstanties worden 'geleurd' omdat het team Noord-
West vol zit. Men hoopt op verbetering met de komst van de grootstedelijke IFT's. 

• Wat de banken ronduit dwars zit is het gebrek aan overzicht wat er bestaat met betrekking tót 

• 
voortgang en resultaat van in behandeling genomen zaken. Respondenten hebben het gevoel 
nergens terecht te kunnen voor inzicht in aantal aanhoudingen, veroordelingen, gelegd conservatoir 
beslag, ontnemingsvorderingen enzovoort. En dat was nu juist een van de doelen van de IFT-opzet, 
zo wordt aangevoerd. De terugkoppeling verdient veel aandacht omdat men het daar ook van moet 

• hebben voor wat betreft het enthousiasmeren van de achterban. Dat geldt ook in zeer praktische zin. 
Wanneer bij aanhoudingen voor beslag vatbare zaken worden aangetroffen bijvoorbeeld. De banken 

• zouden dit graag horen omdat er mogelijk nog wat terug te halen valt van geleden schade. Er bestaat 

• 
vooral de verwachting dat het OM op het genereren van overzicht en de terugkoppeling naar de 
banken stuurt, maar respondenten zeggen daarvan onvoldoende te merken. Het OM staat op een 

• 
grotere afstand dan de politie. De structuur die het OM kiest voor coördinatie is ook niet helder voor de 
vertegenwoordigers van de financiële instellingen. Met name hoe LLHF, VPO en de CCfraude zich 

• verhouden is niet duidelijk. 
Binnen politie en OM wordt vooral het ontbreken van een informatiesysteem als het FRIS aangevoerd 

• ter verklaring van de kritiek uit de banken en overige financiële instellingen. Ook de korte periode dat 

• 
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de IFT-opzet draait en er dus nog kinderziekten aan het licht komen, wordt als reden aangevoerd. De 
opmerkingen worden overigens wel onderschreven. 

8.1.4 	Telecom-organisaties 

De organisatie van de branche 
Nederland kent momenteel vijf grote aanbieders van telecom-diensten: KPN-mobiel, Libertel, Telfort, 
Dutchtone en Ben. De telecombedrijven kennen in tegenstelling tot de verzekeraars en banken geen 
branche-organisatie die optreedt namens de partijen in geval van risico-beperking en 
fraudebestrijding. Er is enige tijd geleden een initiatief genomen door twee telecompartijen om 
onderling de gegevens van dubieuze debiteuren en fraudeurs uit te wisselen (GISMO: 
Gemeenschappelijke InformatieSystemen Mobiele Operators). Bij het mogelijk toe treden van de 
overige telecombedrijven is een breuk in de samenwerking ontstaan over de entree-kosten. 

De belangen 
Respondenten signaleren forse competitie tussen de vijf telecombedrijven die ons land kent. De markt 
is sterk groeiende en begrijpelijk probeert iedereen een zo groot mogelijk aandeel na te streven. 
Op zich lopen de belangen voor wat betreft het tegengaan van fraude redelijk parallel, alleen wil men 
door bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie daaromtrent de eigen concurrentie-positie niet in 
gevaar brengen. De partijen onderschrijven het belang van gemeenschappelijke afspraken. 
Vooralsnog lijken die betrekking te zullen hebben op het aanbieden van mobiele telecomdiensten. Aan 
de ene kant omdat niet alle bedrijven vaste telefoon-aansluitingen aanbieden, en aan de andere kant 
omdat de fraudegevoeligheid van de mobiele telefonie veel groter is en daarmee grotere criminele 
winsten te behalen zijn. 
In tegenstelling tot de verzekeraars en de banken, bestaat de schade van de telecom-bedrijven voor 
een groot deel uit gederfde inkomsten. Bij een gestolen mobiele telefoon gaat het minder om de 
waarde van het toestel dan om de gesprekskosten. Die inkomstenderving is vrijwel nooit volledig terug 
te halen, hoewel via onder meer civiele claims dat wel wordt nagestreefd. Snel ingrijpen in geval van 
fraude is essentieel om de derving zo laag mogelijk te houden. Dat wordt dan ook van politie en OM 
verwacht. 

De aangiftebereidheid 
De markt voor mobiele telefoons is nog steeds groeiende, wat overigens ook te verwachten valt voor 
de daarmee samenhangende fraude. Concrete gegevens over de omvang van telecomfraude waren 
niet voor handen toen de stuurgroep haar interim-advies opstelde, en zijn nog steeds niet voorhanden. 
Uit het gespreksmateriaal blijkt wel dat het gaat om honderden fraudemeldingen per maand, zonder 
dat duidelijk is of dit alle fraudegevallen betreft of die boven een bepaald schadebedrag. Gesignaleerd 
wordt dat het IFT-Noord niet is berekend op deze aantallen. Het IFT-Noord ziet elektronische 
aanlevering van deze meldingen als voorwaarde voor het kunnen verwerken er van. 
Voor het doen van aangifte voelen de telecom-partijen alleen als zaken ook min of meer 
gegarandeerd worden aangepakt. Publiciteit over successen in die aanpak vinden zij van belang om 
fraudeurs af te schrikken. 
De aangiftebereidheid van de telecom-aanbieders varieert met de mate waarin door hen aangedragen 
zaken worden aangepakt. Niet iedereen is daarover tevreden zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal. 
Respondenten signaleren het risico van een afname in de aangiftebereidheid wanneer de 
onderzoekscapaciteit van de politie zo beperkt blijft in relatie tot het aantal aangedragen zaken. 

Het handhavingsarrangement 
Als bijlage bij het eindrapport financieel rechercheren is een concept-handhavingsarrangement voor 
telecomfraude opgenomen. Daar is het tot nog toe bij gebleven. Het IFT-Noord schat ook in dat er 
voorlopig (peildatum juni 1999) geen handhavingsarrangement zal komen gezien de nog prille 
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• • 
• samenwerking binnen de telecom-markt. 

1 ,....: ,  

• De overlegstructuur 	
cri ,...„ 

• 
Het IFT heeft de breuk tussen de telecom-partijen mede weten te overbruggen door niet met 	.4...... 
afzonderlijke partijen te gaan praten maar ze bij elkaar te brengen. Sindsdien is twee maal 

• 
gezamenlijk overlegd tussen de marktpartijen en het IFT met de bedoeling dit overleg voort te zetten. i--,  

• De samenwerking met de IFTs / het LLHF 
Voor de telecombedrijven is de IET-structuur synoniem met het IFT-Noord. Met de andere IFT's zijn 	1--,. 

• geen rechtstreekse contacten, of de contacten verlopen op CID-niveau via andere afdelingen binnen 	,z) 

de telecom-organisaties. De beleidsmatige contacten zijn vooral met het IFT-Noord. Er is waardering 
• voor de opzet van het IFT en dat er überhaupt aandacht is vanuit de overheid voor telecomfraude. 

• 
Een luisterend oor bij de overheid op een nieuw terrein als telecommunicatie wordt erg gewaardeerd. 
Er is in het bijzonder waardering voor het feit dat het IFT-Noord de verschillende telecom-partijen weer  ,:,D 

• 
bij elkaar aan tafel heeft gebracht. 
De waardering door de telecombedrijven van de inhoudelijke samenwerking op zaaksniveau hangt 

• 
sterk samen met de mate waarin onderzoeken zijn opgepakt of niet. Het IFT wordt nog geassocieerd 
met een papieren tijger. Meer slagvaardigheid wordt gewenst in het aanpakken van zaken. 

• Respondenten signaleren bij het IFT heeft een achterstand in deskundigheid met betrekking tot 	, 
telecom maar relativeren het belang daarvan. De telecombedrijven kunnen de ontwikkelingen al 	, 

• amper volgen; laat staan een zich op grotere afstand bevindend IFT. 

• 

• 
8.1.5 	De Stichting Namaakbestrijding (SNB) 

_ 
• De organisatie van de branche 

• 
De SNB is in 1991 opgericht op initiatief van de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als doel 
het voorkomen en bestrijden van de ongeoorloofde namaak van producten en de verhandeling van die 

• 
producten. De organisatie bestaat uit 6 medewerkers die de belangen behartigen van aangesloten 
producenten, distributeurs, leveranciers en alle andere houders van industriële rechten en intellectuele 

• 
eigendom van originele producten (SNB, 24 april 1991). In 1997 waren ongeveer 80 hoofdkantoren 
van bedrijven aangesloten bij de SNB (70 % van de markt). 

• De activiteiten van de SNB bestaan o.a. uit: 

• controleren van verkooppunten; 

• • assistentie bij inbeslagnemingen; 

• 
• doen van identificaties en aangiften; 

• contact met overheden; 

• • civielrechtelijke acties. 

• Namaak heeft vrijwel altijd een internationaal karakter. Samen met de Belgische zusterorganisatie 
heeft de SNB daarom een Europees netwerk opgericht onder de naam 'REACT' met in eerste 

• instantie vijf aangesloten landen . Het netwerk breidt zich langzaam uit en richt zich op 

111 	grensoverschrijdende vervolging van namaakhandelaren en de internationale coördinatie van acties. 

• 
Het belang 
Namaak treft de merkhouders rechtstreeks in hun omzet. Dankzij de huidige kopieer-technieken is 

• 
namaak bijna niet meer van echt te onderscheiden. Waren die technieken in het verleden niet breed 
beschikbaar; inmiddels zijn ze tegen relatief beperkte kosten binnen het bereik gekomen van een 

• groter publiek. Bij de consument zelf is het uiterlijk van het product in feite geen selectie-criterium 
meer om te kiezen voor echt in plaats van namaak. De prijs wordt bij de aankoop het meest 

• doorslaggevend. Eventuele verschillen in duurzaamheid van het product manifesteren zich vaak later. 

• 

• 
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Namaak is bijna altijd internationaal. 

De aangiftebereidheid 
De SNB werkt nauw samen met de ECD en doet daar ook aangifte bij het MIA (Meld-, Informatie en 
Analysepunt). Door tijdgebrek blijven er echter zaken bij de ECD liggen. De SNB had graag gezien dat 
de capaciteit van de ECD werd uitgebreid, bijvoorbeeld vanuit de intensivering van de horizontale-
fraudebestrijding. De aangiftebereidheid hangt nauw samen met het vervolg op de aangifte. Omdat bij 
aantreffen van namaakproducten de civielrechtelijke mogelijkheden van beslaglegging soms beperkter 
zijn dan die volgens het strafrecht, heeft de SNB baat bij directe strafrechtelijke aanpak. 

Het handhavingsarrangement 
Er is een concept handhavingsarrangement opgenomen in bijlage 3d van het eindrapport financieel 
rechercheren. Dit arrangement is niet geactualiseerd en ook nog niet ondertekend. 

De samenwerking met de IFT's / het LLHF 
Uit het gespreksmateriaal blijkt dat de aandacht van het IET-Oost en de fraude-unit Oost tot nu toe 
vooral is uitgegaan naar assurantiefraude omdat de maatschappelijke impact van die fraudevorm 
groter wordt geacht. Er is weinig tot geen afstemming geweest met de SNB. Feitelijke ervaring met 
samenwerking ontbreekt aan beide zijden. 

8.1.6 	Curatoren in faillissementszaken 

Organisatie van de branche 
De slachtoffers van faillissementsfraude zijn in tegenstelling tot benadeelden bij andere fraudesoorten 
niet georganiseerd. Ze zijn ook niet te organiseren want-ze bestaan in principe uit alle crediteuren van 
bedrijven. Er is namens de slachtoffers geen duidelijke marktpartij waarmee vanuit de opsporing en 
vervolging contact kan worden onderhouden. Een handhavingsarrangement ontbreekt derhalve. 
Als eenmaal een faillissement is uitgesproken komt de curator in beeld als degene die het 
faillissement moet afwikkelen. Volgens het rapport van het deelproject Faillissementsfraude 
(Projectbureau, 1997, 7) zal een curator zich vooral richten op de civielrechtelijke afhandeling van het 
faillissement. Bewustwording van de mogelijkheid van een strafrechtelijke aanpak van fraude is een 
voorwaarde voor adequate aanpak. Er is een vereniging van insolventie advocaten (INSOLAD) die 
daarbij mogelijk zou kunnen worden ingeschakeld. Deze vereniging verzorgt ook opleidingen. 

Aangiftebereidheid 
Bij faillissementen ligt de nadruk op civielrechtelijke afdoening. Waarschijnlijk wordt in lang niet alle 
gevallen van fraude aangifte gedaan omdat het directe belang voor de afdoening niet wordt gezien. Er 
zit veel tijd tussen het uitspreken van een faillissement en het opleggen van een daarmee verband 
houdende strafsanctie. Een eenvoudige aangifte-procedure en afspraken met de rechters-
commissarissen in faillissementszaken zou positief kunnen uitwerken ten aanzien van de 
aangiftebereidheid. Deze rechters-commissarissen zijn verenigd in het RECOFA-overleg, wat een 
ingang biedt aan de IFT's voor het maken van procedure-afspraken. 

Samenwerking IFT's/LLHF 
De curatoren zijn niet afzonderlijk in deze tussen-evaluatie betrokken. De IFT's hebben verschillende 
initiatieven ondernomen om de curatoren op de hoogte te brengen van het bestaan van de IET-
structuur en om mogelijk tot afspraken te komen. In Noord en Oost hebben de IFT's op vrij grote 
schaal voorlichting gegeven aan curatoren. Een vertegenwoordiger van het OM-fraudeteam in Noord 
woont de vergadering van arrondissementelijke faillissementscommissies bij. Door het IET-Zuid is 
meegewerkt aan een landelijke themadag 'faillissementsfraude', en aan een studiedag van curatoren 
in Zuid-Nederland. 
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• 
• 
• 8.2 Analyse • 
• 

• 
8.2.1 	De definitie van de markt 

Vanuit historisch perspectief valt te verklaren dat de verzekeraars en banken vanaf het begin van het 
project financieel rechercheren een belangrijke gesprekspartner zijn geweest voor politie en het OM. 
Op basis van het deelproject horizontale fraude is het aantal spelers uitgebreid met telecom- 

• organisaties en de bestrijders van het misbruik van Intellectuele eigendom. Uit het onderzoek blijkt dat 
veel respondenten deze afbakening van de marktpartijen min of meer gelijk zien aan de markt. Met 
name het LLHF waarschuwt voor de beperkingen van deze zienswijze. Er zijn nieuwe fraudevormen in 
opkomst die nog geen duidelijke plaats hebben gekregen in de IFT-structuur en het centraal overleg 
daarover. Zoals bijvoorbeeld fraude met identiteitsbewijzen, postale fraude en digitale fraude via onder 
andere het internet. Voor wat betreft dit onderwerp wordt de link gemist tussen de IFT-structuur en de 
regionale bureaus computercriminaliteit. Het IET-Noord heeft destijds het aandachtspunt data-
transportfraude toegewezen gekregen, waaronder ook de digitale fraude zou kunnen worden 

• begrepen. Het accent binnen dat aandachtspunt is feitelijk komen te liggen op de aanbieders van 

•
mobiele telefoondiensten. De aandacht voor bijvoorbeeld digitale fraude blijft daarbij ver achter. Er is 
vanuit de IFT's geen overleg met internet-providers, backbone-beheerders of aanbieders van internet- 

.
diensten. 
Nu bestaat er de afspraak dat het LLHF de intake van meldingen doet voor onbenoemde fraude- 

. 
velden. Alleen in het geval van digitale fraude is het aandachtspunt eigenlijk al toegewezen aan het 
IFT-Noord voor zover het wordt begrepen onder data-transportfraude. Maar zelfs als dat niet het geval 

• 
zou zijn, kent het LLHF voor onbenoemde fraudevelden niet een expertisetaak of een 
beleidsvoorbereidende taak zoals de IFT's die wel kennen. De oorspronkelijke begrenzing van de 
markt kent als risico dat er te weinig wordt gekeken naar wat er zich buiten die grenzen afspeelt. 

• • 
8.2.2 	De loketten/de overlegstructuur 

• 
De ontwikkeling binnen marktpartijen naar eigen loketten waar meldingen worden verzameld, met 
elkaar in verband worden gebracht en op zwaarte worden beoordeeld is volgens alle respondenten 
een goede zaak. De situatie binnen de telecom-branche waar van een dergelijke loket-constructie 

• nog geen sprake is, maakt dat extra duidelijk. 
De belangrijkste functie van de loketten is coördinatie van de informatiestroom uit de branche naar 
politie en OM. Die coördinatie vindt plaats onder invloed van belangen, beoordelingscriteria, 

• 
markstrategie etc., maar is voor politie en OM heel efficiënt. In tegenstelling tot het moeten overleggen 
met alle partijen afzonderlijk, is er één aanspreekpunt. Dat voorkomt ook dat de publieke sector 

0110 

	

	
uitgespeeld wordt door marktpartijen die weliswaar afkomstig zijn uit dezelfde branche maar nog 
steeds elkaar beconcurreren. De loketten lossen problemen op in de achterban waardoor de IFT's 

1110 daar niet mee worden geconfronteerd. Ook voor de private marktpartijen is het werken met loketten 
efficiënt. Anders dan om binnen iedere organisatie de meldfunctie afzonderlijk te moeten organiseren 
op basis van een mogelijk betrekkelijk gering aantal meldingen, betekent het samenvoegen en 
geringere investering. Die wordt deels te niet gedaan door de behoefte aan extra overleg tussen de 

010 afzonderlijke instellingen, maar dat blijkt weer een veel sterkere positie in het overleg met de overheid 
op te leveren dan wanneer iedere partij uitsluitend voor zichzelf opkomt. 

• Uit het onderzoek blijkt dat de loketten niet kunnen worden los gezien van de achterliggende 

• 
overlegstructuren. Ze staan eigenlijk helemaal niet op zichzelf maar vormen het zichtbare deel, de 
uitvoeringsorganisatie, van een netwerk bestaande uit contactpersonen van de deelnemende 

• 
instellingen. Overigens blijkt uit het onderzoeksmateriaal dat de IFT's en fraude-units/teams steeds 
meer aanschuiven bij deze vormen van overleg. Soms ad hoc meer steeds vaker permanent. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is gezien de verschillende belangen en de oorspronkelijke redenen voor het in 

01) 
Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 136 - 

• 

■ .0 

17.;) 



het leven roepen van de IFT-structuur, ook te beschouwen als een blijk van wederzijds vertrouwen. 

8.2.3 	De handhavingsarrangementen tussen OM en marktpartijen 

Status-quo 
Ondanks de verschillende planningsdatums, te beginnen met 1 december 1997 (Stuurgroep, 1997, 3), 
zijn er (per 1 september 1999) nog geen ondertekende handhavingsarrangementen. De ontwikkeling 
duurt lang, termijnen worden opgeschoven, concepten worden bijgesteld terwijl de inhoud steeds 
verder lijkt te worden beperkt. De oorspronkelijke opzet zoals voorgesteld in het Interim-advies en 
waarvan een aantal uitwerkingen als bijlage was opgenomen bij het eindrapport financieel 
rechercheren, is sterk teruggebracht. De nu voorliggende concepten bevatten vooral abstracte 
intenties en nauwelijks afrekenbare afspraken. De in de bijlagen bij het arrangement opgenomen 

capaciteitsberekeningen betreffen het gehele team en geven niet aan welk deel van die capaciteit aan 
de fraude-problematiek zal worden besteed waar de desbetreffende marktpartij mee te maken heeft. 
Terwijl één van de essenties van het handhavingsarrangement was het bieden van 
capaciteitsgaranties voor de handhaving. 

De ontwikkeling van de handhavingsarrangementen is niet helemaal soepel verlopen. Zowel het 
projectbureau als de IFT's bleken op enig moment met dezelfde activiteit bezig te zijn. De 
arrangementen hebben uiteindelijk een dusdanige abstractie gekregen dat er nauwelijks 'nee' tegen 
gezegd kan worden. Voor concretere afspraken wordt verwezen naar een nog op basis van de 
handhavings-arrangementen jaarlijks op te stellen convenant. De moeizame ontwikkeling van de 
arrangementen op zich, geeft onvoldoende vertrouwen in de snelle totstandkoming van die 
convenanten. Het is de vraag of dat zo erg is. Want wat is nu de precieze meerwaarde van 
handhavingsarrangementen. Partijen werken binnen de IFT-opzet immers al intensief samen en dat 
ontwikkelt zich nog steeds verder, ook nog voor het merendeel tot wederzijdse tevredenheid. Er 
worden knelpunten gesignaleerd, maar er is vertrouwen in de bereidheid die in onderling overleg op te 
lossen. Op basis van het onderzoeksmateriaal lijkt het aannemelijk dat de behoefte aan 
arrangementen uit twee basale zorgen is ontstaan: 
• de zorg binnen de marktpartijen dat politie en OM geen prioriteit geven aan hun 

fraudeproblematiek en derhalve onvoldoende capaciteit beschikbaar stellen voor de aanpak 
daarvan; 

• de zorg van politie en OM dat ze uiteindelijk mogen 'opdraaien' voor onvoldoende preventie-
aandacht door de marktpartijen. 

Het handhavingsarrangement kan gezien worden als een zekerheidsstelling die tegemoet komt aan 
deze zorgen. De noodzaak om die zekerheidsstelling in aparte afspraken onder te brengen is echter 
met de komst van de IFT's fors afgenomen. Alle beschikbare opsporingscapaciteit van een IFT is 
immers veilig gesteld voor horizontale-fraudebestrijding en hoeft niet te worden aangewend voor 
andere doelen. Waarom dan nog ingewikkeld doen over het maken van afspraken die eigenlijk 
datzelfde doel (veilig stellen van capaciteit) beoogden. Zeker in de pilot-periode waarin nog weinig 
zicht bestond op de feitelijke verdeling van de IFT-capaciteit over de verschillende fraudesoorten, 
stemde het feit dat de IFT's er waren op zich ai tot tevredenheid. Zolang die tevredenheid aanblijft zal 
er waarschijnlijk weinig aandacht voor handhavingsarrangementen komen. De implementatie van de 
IFT-opzet lijkt een betere garantie voor de marktpartijen dan een handhavingsarrangement ooit zou 
kunnen bieden. 

De niet al te sterke behoefte om haast te maken met de handhavingsarrangementen wordt mede in 
stand gehouden door het achterblijven van met name het aantal zwaardere aangiften uit de markt ten 
opzichte van de oorspronkelijke prognose (zie volgend hoofdstuk). De politie vindt dat eigenlijk niet 
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• 
• 

.,. 

• erg want het vermindert het prioriteringsvraagstuk. Weliswaar dreigt het bestaansrecht van de IFT- 	
Lo 

• 
structuur mogelijk ter discussie komen te staan, maar aangezien daar meer motieven aan ten 
grondslag liggen dan alleen de omvang van het aantal zaken loopt dat volgens een aantal 

• 
respondenten ook wel los. De marktpartijen vinden het ook niet erg zolang de IFT-structuur maar blijft 
bestaan en de capaciteit blijft veilig gesteld, zij het voor minder zware zaken dan oorspronkelijk was 

• verwacht. Handhavingsarrangementen of convenanten met harde afspraken zouden deze situatie op 1--- 
scherp zetten. 

• 

,..,..:, 

De mate waarin marktpartijen georganiseerd zijn op het niveau van de totale branche blijkt bepalend 	1--,  

41/ 	te zijn voor de behoefte aan een handhavingsarrangement. Een arrangement is vanuit deze 

•
invalshoek het hardst nodig in een beperkte georganiseerde branche. Het arrangement probeert 
immers de gedragslijn voor alle partijen zoveel mogelijk gelijk te schakelen. Gelijktijdig doet zich het 

• 
probleem voor dat in een beperkt georganiseerde branche er nauwelijks een 
handhavingsarrangement is af te sluiten, gezien de mate van verdeeldheid of competitie tussen de 

• 
betrokken partijen. De volgende conclusie wordt zichtbaar: waar het handhavingsarrangement het 
hardst nodig is, is het om dezelfde redenen moeilijk voor elkaar te krijgen. De pogingen om tot een 

• handhavingsarrangement te komen, hebben in dat geval wel de functie om partijen aan tafel te 
krijgen. 

• 
Toekomst 

• Kijken we in de tijd vooruit, dan verwachten wij op basis van het onderzoek dat wanneer aan de taak 

• 
van de IFT's naast de horizontale- ook de verticale-fraudebestrijding wordt toegevoegd, de behoefte 
van de marktpartijen aan het veilig stellen van opsporingscapaciteit zal toenemen. Zicht op fraude 

• 
(OM, 1997b, 7) stelt in dit verband, dat vanuit het oogpunt van evenwichtige rechtshandhaving 
fraudegebieden niet gesegmenteerd moeten worden benaderd. 'Inzet van opsporingscapaciteit die 

• 
zich richt op een marginale fraude ten opzichte van de publieke sector (over welke vervolging nu geen 
discussie is) kan het dan afleggen tegen een belangrijke zaak in de private sector', zo stelt het 

• rapport. De marktpartijen zullen waarschijnlijk meer zorg hebben voor het omgekeerde. 

• De behoefte aan een handhavingsarrangement zal mogelijk aan publieke zijde weer toenemen 
wanneer het aantal meldingen afkomstig van de marktpartijen fors gaat stijgen. Politie en OM zullen 

• afspraken willen maken over beperking van die toevoer. Zou het aantal meldingen daarentegen fors 

• 
dalen, dan is op basis van het onderzoeksmateriaal onze inschatting dat er kortstondig vanuit de 
publieke sector zal worden geprotesteerd maar dat met instandhouding van de IET-structuur de 

• 
aandacht vrij snel zal uitgaan naar verticale-fraudebestrijding of financieel rechercheren meer in het 
algemeen. 

• 
De waarde van handhavingsarrangementen lijkt samenvattend vooral intentioneel, symbolisch en 

• psychologisch. Ze zijn een vorm van onzekerheidsreductie met betrekking tot de verdeling van 
schaarse opsporings- en vervolgingscapaciteit. Ze zijn minder effectief in een situatie waarin partijen 

• al nauw met elkaar samenwerken, en de werkelijkheid zich voor een groot deel al gedraagt conform 
hetgeen men in dat arrangement zou willen regelen. En als er in die situatie al een 

• handhavingsarrangement zou zijn, dan werkt dat alleen zolang het niet hoeft te worden afgedwongen. 

• 
Samenwerking is moeilijk afdwingbaar en er zijn veel externe argumenten voorhanden die verklaren 
waarom de werkelijkheid zich niet heeft gedragen conform de plannen. 

• 
De samenwerking tussen marktpartijen en de IFT's / het LLHF 

• Een van de subdoelstellingen van het project financieel rechercheren (Stuurgroep, 1996) was het tot 
stand brengen en verbeteren van de communicatie met de private sector. Dat is met de implementatie 

• van de IET-opzet gedeeltelijk gelukt. Er is ook veel in geïnvesteerd tijdens de voorbereidingen door de 
projectorganisatie en bij de implementatie door de IFT's en het LLHF. Uit de voorgaande 
samenwerkingsparagrafen per marktpartij blijkt dat er nog wel het nodige te verbeteren valt; met name 

• 

• 
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in het uitwisselen van informatie. Maar het zal aan de kwaliteit en de kwantiteit van de communicatie 
met de private sector waarschijnlijk niet liggen als daarvoor geen oplossingen komen. 

Eén gezamenlijke opvatting binnen de private sector valt op. Er wordt volgens vrijwel iedere 
respondent uit deze sector te weinig inhoudelijk samengewerkt tussen IFT's en marktpartijen in 
concrete onderzoeken. De rol van de marktpartijen lijkt nadat feitelijk aangifte is gedaan 

geminimaliseerd. In haar Interim-advies (1997, 12) beschrijft de stuurgroep de mogelijkheid dat 
marktpartijen hun expertise inbrengen in onderzoeken. Volgens de marktpartijen ook niet meer dan 
logisch gezien de kennis en expertise die zij zelf in huis hebben en die politie en OM nooit zullen 
kunnen evenaren. 
Feitelijk blijkt die expertise weinig te worden benut en dat lijkt te maken te hebben met andere factoren 
dan het niet erkennen van de expertise die bij de marktpartijen aanwezig is. Een aantal van die 
factoren hebben we gedetecteerd, waarbij de mate waarin ze voor respondenten een rol spelen 
afhankelijk lijkt te zijn van het organisatorisch niveau waarop die respondenten hoofdzakelijk 
werkzaam zijn. We gaan kort in op drie factoren. 

Legitimatie van het verschil in belangen 
Rationeel weten respondenten dat er verschil is tussen de belangen van private en publieke partijen. 
Daarin zit ons inziens niet het probleem. Anders ligt dat met de legitimatie van dat verschil. Impliciet 
treffen we binnen politie en OM een opvatting aan dat het verschil er eigenlijk niet zou mogen zijn. Dat 
ook de private partijen zouden moeten erkennen dat het algemene belang toch voorgaat boven het 
particuliere. Vanuit deze impliciete opvatting is ook te verklaren dat partijen voortdurend op zoek zijn 
naar een definitie van het gemeenschappelijk belang. Wat voor politie en OM zoveel lijkt te betekenen 
als: 'wanneer het er op aan komt onderschrijven de marktpartijen ons standpunt'. De moeizame 
zoektocht naar wegingscriteria van aangiften, en de vasthoudendheid om daar gezamenlijk 'uit te 
willen komen' verklaren wij ook deels vanuit deze waarneming. Een dergelijk algemeen belang is er 
overigens wel, maar bevindt zich op een abstractie (zie inleidende paragraaf op dit hoofdstuk) die niet 
direct helpt bij de dagelijkse invulling van bijvoorbeeld de prioritering of een opsporingsonderzoek. 
Politie en OM willen voorkomen dat in zowel de keuze voor, als de uitvoering van concrete 
onderzoeken het eigen belang van de betrokken marktpartij het handelen van de overheid gaat 
bepalen. 
Hoewel geen representatieve afspiegeling van de medewerkers van de IFT's in het onderzoek is 
betrokken, zijn er aanwijzingen uit met name het gespreksmateriaal naar voren gekomen dat hun 
beleving van de IET-structuur als publiek-privaat samenwerkingsverband, lijkt af te nemen naarmate 
zij meer operationeel werkzaam zijn. Voor hen zijn het gewoon onderzoeken die gedraaid worden, 
ongeacht door wie ze zijn aangedragen. 

Formeel beletsel 
In tegenstelling tot in het geval van bijvoorbeeld de BOD'en, ontbreekt de formele grond om de private 
sector actief te laten participeren in opsporingsonderzoeken. Zo die participatie al zou plaatsvinden, is 
er niemand die daar formeel de verantwoordelijkheid voor zou kunnen dragen anders dan de 
marktpartij zelf. Het OM heeft weliswaar de leiding over de opsporing, maar heeft geen gezag over de 
marktpartijen om die leiding uit te oefenen en verantwoordelijkheid voor hun activiteiten te dragen. 
Privacy-beperkingen worden mede als een formeel beletsel gezien. 

Onafhankelijkheidsstreven 
Politie en OM willen volgens respondenten graag zelf de touwtjes van de fraudebestrijding in handen 
houden of krijgen. Het is niet voor niets dat al in 1995 een van de redenen waarom de ACC vond dat 
er iets moest gebeuren op het terrein van financieel rechercheren (Raad van Hoofdcommissarissen, 
1995b, 1-2) neerkwam op de zorg dat de reguliere opsporingsfunctie gemarginaliseerd dreigde te 
worden; mede in vergelijking tot de expertise binnen de private sector. Hierin wordt een paradox 
zichtbaar: om eigen deskundigheid te vergroten wordt de kennis niet gehaald bij anderen die deze al 
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• • 
• bezitten maar zelf ontwikkeld. 

• 
We hebben de indruk dat anno 1999 dit nog steeds een rol speelt zonder die overigens te kunnen 
kwantificeren. De reactie van politie en OM is ook niet onbegrijpelijk wanneer ook vanuit de markt niet 

• 
altijd even subtiel op het verschil in deskundigheid wordt gewezen. 

• 

• 8.3 Aanbevelingen 

1111 
Aanbeveling 8.1  

• Gezien de ontwikkelingen op nieuwe terreinen van horizontale fraude verdient het aanbeveling om de 
private markt breder te definiëren dan de markpartijen die thans bij de ontwikkeling en implementatie 
IFT-structuur zijn betrokken. 

• Aanbeveling 8.2  

• 
Het actief zoeken van contact met de internet-providers; de aanbieders van internet-diensten en de 
beheerders van data-infrastructuur, kan leiden tot vroegtijdig signaleren van mogelijke fraude- 

• gevoeligheid in deze sterk in opkomst zijnde bedrijfstak. 

• Aanbeveling 8.3  
Het opstellen van een procedure over de wijze waarop nieuwe aandachtsgebieden van horizontale 

• fraude worden gescand en zonodig worden ondergebracht binnen de IFT-structuur, voorkomt mogelijk 

1111 	dat de ontwikkeling van nieuwe fraude-vormen in een te laat stadium worden onderkend. 

Aanbeveling 8.4  
De implementatiestuurgroep wordt in overweging gegeven om kritisch stil te staan bij het 

• 
ontwikkelingsproces van de handhavingsarrangementen in relatie tot de opbrengst. Beoordeling van 
de inhoud in het licht van zowel de oorspronkelijke opzet (zie interim-advies), als de huidige actualiteit, 

• kan helpen bij de verdere koersbepaling van de publiek-private samenwerking. 

• Aanbeveling 8.5  
Een keuze voor zowel een handhavings-arrangement als een convenant werkt verwarring over de 
precieze verschillen in de hand. Voorgesteld wordt om geen onderscheid te maken tussen 

• 
arrangement en convenant, en slechts uit te gaan van één type overeenkomst tussen OM en 
marktpartijen. 

• Aanbeveling 8.6  

• 
De ontwikkeling om te komen tot één loket met de bijbehorende achterliggende structuur per branche 
verdient breed navolging. De ervaring met de bestaande loketten kunnen voor branches die nog niet 
over een loket beschikken bruikbaar zijn om tot de instelling daarvan te komen. 

• Aanbeveling 8.7  

S 	
De implementatiestuurgroep wordt aanbevolen om, onder haar regie, voor de knelpunten zoals die 
met name door de private sector nog worden geconstateerd, een qua verantwoordelijkheid en 

110 	doorlooptijd, helder traject uit te zetten dat moet leiden tot oplossingen. Vooral, met in achtneming van 
diversiteit tussen de verschillende sectoren, waar het gaat om: 

• 
• het gebruik van binnen de marksector aanwezige expertise in opsporingsonderzoeken; 
• ondersteuning vanuit de publieke sector bij het ontwikkelen van niet-strafrechtelijke maatregelen 

door de private sector (flankerend beleid); 
• de snelheid in het beoordelen, prioriteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van aangiften; 

1111 	• de terugkoppeling van het vervolg op meldingen naar de marktsector; 

010 
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• het overzicht met betrekking tot voortgang en resultaat van alle behandeling genomen zaken; 
• de zorg over afname van de aangiftebereidheid. 
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• 
• • c 

• 
• Hoofdstuk 9 De relevante omgeving: de 
• publieke partijen 
• 
• 

Het tweede deel van de beschrijving van de relevante omgeving heeft de publieke sector zelf 
als uitgangspunt. Die sector is in het kader van dit onderzoek onderverdeeld in bijzondere 

• 
opsporingsdiensten, politie en OM, en de kennishouders. Hoewel het in beginsel gaat om een 
private BOD, is in dit hoofdstuk over de publieke sector vanwege de relatie met de andere 	c:D 

• 
opsporingsdiensten ook BUMA/STEMRA opgenomen. 

„) Onder kennishouders worden verstaan de expertisecentra of expertisefuncties die niet tot de 	i,  

• IFT-structuur behoren, maar daarmee wel raakvlakken hebben. Een meer analytische 
beschouwing is zowel opgenomen in de basistekst als in een afzonderlijke paragraaf. 

• 

• 9.1 De bijzondere opsporingsdiensten 

• 9.1.1 	De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) 

• De FIOD heeft momenteel in het land 12 vestigingen maar wil die terug brengen tot vijf clusters die op 

• 
de IFT's lijken. De FIOD maakt deel uit van de belastingdienst maar wordt vanwege haar financiële 
expertise ook betrokken bij de bestrijding van commune delicten. De FIOD heeft daarvoor in totaal 45 

• • mensen beschikbaar. De samenwerking tussen FIOD en OM is formeel geregeld in het 
'Kaderconvenant Belastingdienst-Openbaar Ministerie met betrekking tot fiscale (douane-) delicten en 

• 
bijdragen aan niet fiscale delicten in 1999 (10 december 1998). Tussen FIOD en de IFT's zijn 
verschillende afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt. In het IFT-Noord zitten 

• bijvoorbeeld twee FIOD-medewerkers in het team, terwijl het IET-Zuid de FIOD-assistentie ter grootte 
van één fte ad hoc inroept. In dat geval worden per keer afspraken gemaakt over de inzet. 

• De FIOD wil eigenlijk af van de semi-permanente detacheringsconstructies bij onder andere de IFT's. 
Het wil best ondersteuning leveren maar dan door wisselende mensen die ook actief zijn binnen de 

• reguliere kerntaken van de dienst. Het alternatief dat de FIOD biedt is het overnemen van hun 

• 
personeel. De IFT's hebben grote moeite met het wegvallen van de detacheringsconstructies omdat 
ze zelf niet of nauwelijks de kwalificaties in huis hebben van de FIOD-medewerkers en die 

• 
vermoedelijk ook niet op korte termijn kunnen verwerven. Het in vaste dienst nemen van de FIOD-
medewerkers stuit op financiële bezwaren. De FIOD-medewerkers zijn qua salaris hoger ingeschaald 

11111 	dan de gemiddelde rechercheur. 
De samenwerking tussen FIOD en de IFT's wordt van beide kanten als positief beoordeeld. De FIOD 

• merkt overigens nog weinig van de expertise die door de teams wordt opgebouwd. 

• In het aangehaalde convenant wordt ook de al langere bestaande overlegstructuur tussen FIOD en 
OM beschreven. Die structuur omvat verschillende overlegniveaus: 

• • Het TPO (het maandelijkse lokale tripartite-overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst) dat 

• 
beoogt om in het aanmeldings-, transactie en vervolgingstraject de ketenafstemming effectief te 
laten verlopen. • • Het Centraal TPO (CTPO) dat de doelstellingen en randvoorwaarden bepaalt voor het effectief 
kunnen functioneren van de TPO's. Het CTPO geeft richting, volgt ontwikkelingen, signaleert 

• probleemsituaties of lost deze op. Het CTPO bestaat uit de lijnchefs van de leden van het TPO. 

• 

• 
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• Het Bestuurlijke TPO (BTPO) bepaalt jaarlijks de gezamenlijke visie op de aanpak van fiscale- en 

douanefraude. Het BTPO bestaat minimaal uit de vertegenwoordiger van het college van PC's, de 
Directeur-generaal der Belastingen, het hoofd van de FIOD en de directeur Algemeen Financiële 
Zaken. 

In het TPO binnen het eigen verzorgingsgebied van het IFT-Noord en IFT-Oost, participeren namens 
het OM respectievelijk het hoofd van het OM-fraudeteam en het hoofd van de fraude-unit Oost. 

9.1.2 	De Economische Controle Dienst (ECD) 

In het kader van de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 (1998, 44) zijn aan de ECD extra 
middelen toegekend voor de horizontale-fraudebestrijding. Voor 1999 gaat het om f 2,2 miljoen en 

vanaf het jaar 2000 om jaarlijks f 4,8 miljoen. Het geld is bestemd voor uitbreiding van de bestaande 
opsporingscapaciteit met 30 fte's voor de bestrijding van merkenfraude, assurantiefraude en 
faillissementsfraude. Van de gelden moet ook een 'Kennis en inlichtingencentrum horizontale-
fraudebestrijding' worden opgericht waar niet alleen de ECD zelf maar ook politie en justitie gebruik 
kunnen maken. 
Sinds kort is de ECD ondergebracht bij de FIOD, zij het met behoud van de eigen positie. Veel 
geïnterviewden vrezen dat binnen afzienbare tijd de ECD zal gaan verdwijnen en daarmee ook veel 
deskundigheid. 

De samenwerking met de IFT's loopt goed. Dankzij die samenwerking kan de ECD zaken draaien die 
voorheen wegens capaciteitsgebrek zouden blijven liggen. De ECD heeft verschillende relaties met de 
IFT's variërend van detachering in het team, tot participatie per onderzoek. Met het team Noord-West 
is een experimentele constructie overeengekomen waarbij een senior rechercheur van de ECD 
wekelijks een bepaalde tijd aanwezig is voor kennisoverdracht. 

9.1.3 	BUMA/STEMRA 

De opsporingsdienst Buma/Stemra voert werkzaamheden uit voor de stichting Brein. Deze stichting is 
een overkoepelende organisatie waarin verschillende branches zijn ondergebracht: muziek, film, 
entertainmentsoftware, video etc. Leden van de stichting Brein kunnen bij de opsporingsdienst 
aangifte doen. De hoofdofficier van justitie te Amsterdam is aangewezen als toezichthouder van de 
opsporingsdienst. 
Er werken 10 medewerkers bij de dienst, verdeeld over twee secties: 

• openbaarmakingen, met als taak de controle op commercieel muziekgebruik; 

• piraterijbestrijding, 	met als taak het opsporen van illegale beeld-, 	geluids- en 
entertain mentdragers. 

De dienst is blij met de instelling van de IFT's en zien het als een welkome uitbreiding van de 
opsporingscapaciteit. Er zijn feitelijk nog geen ervaringen met de IFT's in verband met een omvangrijk 
onderzoek dat in samenwerking met het LRT draait. De kleine onderzoeken zijn ondertussen bewust 
blijven liggen omdat ze niet vallen binnen de categorieën middelzwaar/zwaar. Het IFT-Oost en de 
opsporingsdienst hebben over en weer kennis gemaakt, maar nog niet samengewerkt. Het hoofd van 
de fraude-unit Oost participeert in een werkgroep betreffende reorganisatie van de dienst. 
Met de ECD en de FIOD wordt ad hoc samengewerkt en niet aan de hand van een convenant. 
Er is een concept handhavingsarrangement beschikbaar sinds het verschijnen van het eindrapport 
financieel rechercheren maar dat is niet geactualiseerd en niet ondertekend. 
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• 
• 9.2 Politie en OM 
• 
• 

• 
9.2.1 	De politieregio's en arrondissementsparketten 

In hoofdstuk 7 is al geconstateerd dat de regio's en arrondissementsparketten die geen beheer voeren 
over een IFT zich nauwelijks bij dat IFT betrokken voelen. De bestrijding van horizontale fraude kent in 
de regio geen prioriteit. Het IFT-Noord ondervindt hiervan verhoudingsgewijs nog de meeste last. Het 

• team is klein, en is voor het draaien van zaken deels aangewezen op de medewerking uit de regio's. 

• 
Vanuit het oogpunt van kennisverbreding is dat goed, maar het steeds weer beschikbaar krijgen van 

. 	menskracht valt niet mee. Het paradoxale doet zich voor dat met kleine zaken bij de regio's niet hoeft 

1111 	te worden aangekomen, maar met grote ook niet. Medewerkers uitlenen voor een langdurig 
onderzoek doen de politiechefs uit de regio's niet graag (zie ook de uitkomst van de L.E.G.0.- 

• 
evaluaties in hoofdstuk 10). 

Het onderhouden van het contact tussen IFT en de niet-beheersregio's gaat voor zover het al 
plaatsvindt, volgens respondenten meestal uit van het IFT. Een uitzondering geldt voor het IFT-Zuid, 

• waar het contact automatisch plaatsvindt via de in de regio's geplaatste IET-medewerkers. 

0110 	Met uitzondering van de beheersparketten, lijkt van de arrondissementen weinig aandacht uit te gaan 
naar de IFT's. Wederom met een waarschuwing voor wat betreft de representativiteit van het 
onderzoek. Met de komst van inter-arrondissementelijke OM-fraudeteams of fraude-units is het ook 

• 
verklaarbaar dat de belangstelling op de parketten voor fraudebestrijding afneemt. Zij hebben expliciet 
de behandeling van bepaalde fraudezaken voor de samenwerkende arrondissementen toebedeeld 
gekregen. Daarmee heeft die taak een vrijwel exclusief karakter gekregen ten opzichte van de 
arrondissementsparketten. • 
Een enkele respondent maakt gewag van het feit dat de IFT's goed gebruik zouden kunnen maken 
van de kennis die aanwezig is in het politiekorps Amsterdam-Amstelland. De hoop wordt uitgesproken 
dat met het operationeel worden van het IFT van deze regio ook meer kennis beschikbaar komt. 

• 
9.2.2 	De IFT's, het LLHF en het LRT 

• De samenwerking tussen de IFT's, en de IFT's en het LLHF komt op verschillende plaatsen in dit 

• 
rapport aan de orde. Tussen de IFT's onderling is er beleidsmatig goed contact. Men ziet elkaar 
tijdens het clusteroverleg en het VPO. Operationeel is het contact minder frequent. De expertisecentra 

• 
hebben een tijdlang ervaringen uitgewisseld, doch dat is op een laag pitje komen te staan omdat 
iedereen druk bezig is met het invullen van de taak in het eigen team. 
Het IFT-Noord heeft met het IFT-Zuid en het LRT operationeel samengewerkt in twee telecom- 
fraudes. De assistentie met twee rechercheurs heeft een aantal weken geduurd, wat zich direct 

• vertaalt in vertraging van onderzoeken van het eigen team of zelfs het stopzetten daarvan. Overigens 
kijkt men positief op de samenwerking terug en bevordert het ook het contact op andere terreinen. 

• Het IET-Zuid heeft met het IFT-Oost contact om te onderzoeken of samen zaken kunnen worden 
opgepakt. Bij de aanpak van OLO-fraudes is door verschillende teams met elkaar samengewerkt; 
vooral in de OLO-werkgroep. 

• 
De belangrijkste klacht is dat de samenwerking tussen de IFT's teveel beperkt blijft tot incidentele 
contacten, wat voor een aantal respondenten niet genoeg oplevert. Zij staan voor een veel hechtere 

• landelijke IFT-organisatie (de IFT-Nederland BV) waarin vooral gezamenlijk het wiel wordt 
uitgevonden. Bijvoorbeeld voor wat betreft bedrijfsvoering, opbouw en afstemming relatiebeheer en de 

• inrichting van de organisatie. 

• 

• 
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9.3 De Kennis- en Expertise-houders 
De IFT's hebben nadrukkelijk de taak om expertise te ontwikkelen maar staan daarin niet op zichzelf. 
Anderen hebben een soortgelijke taak die wellicht aanvult maar mogelijk ook overlapt. De raakvlakken 
zijn de moeite waar de om te worden verkend. Omdat deze collega-expertisecentra geen zelfstandig 
object van onderzoek vormen, zijn ze in de beschrijving van de relevante omgeving ondergebracht. 

9.3.1 	Het Kennispunt Financieel Rechercheren 

het Kennispunt Financieel Rechercheren (Projectbureau, juli 1999) is vanaf medio 1998 in 
ontwikkeling en op 1 januari 1999 officieel van start gegaan. Het doel van het kennispunt is: 'het 
ondersteunen van opsporingsambtenaren en beleidsfunctionarissen met betrekking tot financieel 
rechercheren, door het aandragen van strategische kennis en het bijdragen aan de ontwikkeling van 
methoden en technieken.' 

Kernactiviteiten van het kennispunt zijn: 
• het lokaliseren en in beeld brengen van specifieke kennis en ervaring met betrekking tot financieel 

rechercheren; 
• het toegankelijk maken van deze kennis voor politie en OM; 
• het creëren van een permanent netwerk als basis voor advisering, initiëring en uitvoeren van 

onderzoek en ontwikkeling. 

Het kennispunt is ondergebracht bij de Divisie Recherche i.o., afdeling innovatieve projecten, van het 
KLPD. Het kennispunt is gestart met een bezetting van twee medewerkers dat zal worden aangevuld 
tot zeven. Aan het begin van het jaar 2000 zal een besluit worden genomen over definitieve inbedding 
van het Kennispunt. Het zal gaan werken met een geautomatiseerd systeem dat thans in de testfase 
verkeert. Over de eerste vijf maanden van 1999 hebben het kennispunt 70 vragen bereikt 
(Projectbureau, augustus 1999). Dat stemde niet geheel tot tevredenheid waarna op basis van een 
tussen-evaluatie twee mogelijke opties voor de toekomst zijn ontwikkeld: 
1. het actiever beantwoorden, koppelen en uitzetten van vragen; 
2. het uitvoeren van onderzoeksvoorstellen door vaste medewerkers van het Kennispunt en ad hoc 

inzet vanuit de politie. 

Kijkend naar de raakvlakken met de IFT's, dan verhouden de 'wegwijstaken' van het kennispunt zich 
goed met de meer inhoudelijke expertise van die IFT's. Kijken we naar de opties voor de toekomst 
dan lijkt optie 2 enige gelijkenis te vertonen met de veredelingstaak van het LLHF. 

9.3.2 	Het Financieel Expertise Centrum (FEC) 

In de Nota Integriteit Financiële Sector (1997) wordt uiteengezet hoe de ervaringen met het onderzoek 
naar de beursfraude, de versterking van de samenwerking tussen FIOD en ECD, en de samenwerking 
met de belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam hebben geleid tot de oprichting van het 
Financieel Expertise Centrum (FEC) in het tweede kwartaal van 1999. Naast genoemde partijen 
participeren in het FEC de toezichthouders op de financiële instellingen, het Bureau van de Landelijk 
Officier in MOT-zaken, het MOT zelf, en het OM. Het FEC richt zich op de ontwikkeling van expertise 
ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken onder leiding van het OM 
binnen het taakgebied van belastingdienst en de ECD. Het betreft uitsluitend opsporingsonderzoeken 
die zijn gericht op financiële instellingen in de hoedanigheid van mogelijk verdachte van strafbare 
feiten. 
Het FEC verricht niet zelfstandig onderzoeken maar verzamelt en veredelt informatie gericht op 
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• 	neerslag van crimineel geld en op bepaalde fraudevormen met als doel te komen tot overzicht en 

• 
inzicht, en tot voorstellen voor opsporingsonderzoeken. Het FEC heeft geen eigen 
uitvoeringscapaciteit; die zit bij de deelnemende instellingen. 

• 
In samenwerking met de financiële toezichthouders (Stichting Toezicht Effectenverkeer, De 
Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer) wil het FEC bevorderen dat mogelijk strafbare feiten 
die door elke instantie afzonderlijk niet worden onderkend beter in beeld worden gebracht. 

„. 
• De komst van het FEC heeft bij het toenmalige landelijk bureau OM tot enige onrust geleid over de 

mogelijke overlap in taken met het LLHF. Als mogelijke conflicterende elementen werden gezien dat 	H, 

• zowel FEC als landelijk loket:  
_ 

• ingang en aanspreekpunt zijn voor zware en middelzware zaken; 
• • inzicht willen in de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit; 	 (D 

• 
• de mogelijkheid van het OM tot sturen van te verrichten onderzoeken/prioritering willen vergroten. 

.t..z, 

• 
Door het LBOM is in februari 1998 aan het parket Amsterdam een voorstel gedaan voor afstemming 
tussen FEC en het LLHF met de volgende essentie: 

• • Het FEC brengt het LLHF op de hoogte van binnengekomen meldingen; 
• zaken worden voor strafrechtelijk onderzoek doorgegeven aan het LLHF en door haar verdeeld 

• over de IFT's in het geval dat het FEC de zaken zelf niet kwijt kan; 
• alle zaken uit de IFT's met een financiële instelling als verdachte draagt het LLHF over aan het e 	FEC; 

• 
• Het FEC doet hetzelfde voor zaken die bij haar deelnemende instellingen in behandeling zijn met 

de bank als slachtoffer. 

• 
Achter het voorstel ging mede de gedachte schuil dat het tegemoet komen van Amsterdam in het FEC 
mogelijk zou kunnen bewerkstelligen dat Amsterdam zich achter de IFT-structuur zou kunnen 

II 	scharen. 

• De voorgestelde afspraken zijn om onduidelijke redenen niet geëffectueerd. Het FEC neemt inmiddels 
wel deel aan het overleg van de IFT's om te voorkomen dat er dubbels plaatsvinden met het team 

• Noord-West dat bancaire fraude vanuit het gezichtspunt van de bank als slachtoffer als aandachtspunt 
heeft. 

• 

111, 	9.3.3 	Kennis- en inlichtingencentrum horizontale-fraudebestrijding (ECD) 

• Van de extra verkregen gelden voor horizontale-fraudebestrijding zal de ECD onder andere een 

• 
'Kennis- en inlichtingencentrum Horizontale-fraudebestrijding' oprichten mede ten behoeve van politie 
en justitie (Ministerie van Justitie, 14 juni 1999, 44). Dat is nog in ontwikkeling en de resultaten zullen 

• 
waarschijnlijk pas over enkele jaren zijn te verwachten. Toch lijkt de vraag relevant wat dit inhoudt 
voor de IFT's met de aandachtspunten faillissementsfraude, assurantiefraude en merkenfraude. Zij 

41111 	hebben immers voor deze terreinen ook een expertise-ontwikkelende taak. Het is moeilijk aan te 
nemen dat bewust wordt gestimuleerd dat op twee plaatsen hetzelfde wordt ontwikkeld. Ook lijkt het 

• geven van extra geld aan een BOD om een kenniscentrum in te richten in strijd met de inzet van de 
politie om zich juist onafhankelijker te kunnen maken van die BOD'en. 

• 
Wij zien als risico dat er bij ECD en IFT's expertisecentra ontstaan met moeilijk te scheiden onderlinge 

• raakvlakken. En er lijkt op basis van het huidige zaaksaanbod geen plaats te zijn voor twee 

• 
expertisecentra met dezelfde aandachtsvelden. 

• 
• 
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9.3.4 	Het project Met Kennis Bestrijden 

Na drie jaar is in oktober 1999 het project Met Kennis Bestrijden opgeheven. Naast de diverse 
producten die het project het licht heeft doen zien, is er ook een kennisbank ontwikkeld. Niet duidelijk 
is geworden of die bijvoorbeeld is overgegaan naar het kennispunt financieel rechercheren of 
anderszins een bestemming heeft gekregen. 

9.3.5 	Het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) 

Het BOOM is direct gepositioneerd onder het college van PG's en heeft met betrekking tot ontneming 
van wederrechtelijk verkregen voordeel de volgende taken: 

• de beleidsmatige ondersteuning van het college; 

• het bieden van algemene faciliteiten als een helpdeskfunctie, de verspreiding van jurisprudentie, 
en de uitgave van een nieuwsbrief; 

• zaaksgerichte ondersteuning van het OM met behulp van 
Conservatoir en Executoriaal Beslag Systeem (CEBES); 

• ondersteuning van het Centraal Justitieel Incasso 
ontnemingsmaatregelen. 

het BOOM-adviesteam 

Bureau bij de executie 

en het 

van 

Ter advisering van de IFT's en de pendanten daarvan bij het OM in het kader van de horizontale-
fraudebestrijding, heeft het BOOM extra gelden gekregen. De expertise van het BOOM overlapt in 
geen geval met die van de IFT's. Ze is juist ter aanvulling nodig hoewel de IFT's de weg naar het 
BOOM nog niet helemaal hebben gevonden. Over 1998 zijn via de helpdesk acht complexe vragen 
behandeld en over 1999 tot aan 1 september tien vragen. 

9.4 Analyse 
Voor wat betreft de expertise-ontwikkeling bestaat de zorg van een onbeheersbaar aantal centra in 
een relatief klein land. Nelen en Sabee stuitten ook op deze zorg in hun evaluatie van de 
ontnemingswetgeving (1998, 91/92). Het zou de taak kunnen zijn van de implementatiestuurgroep om 
de verschillende lijnen bij elkaar te brengen en tot een aantal alternatieve ontwerpen te komen van de 
expertise-opbouw in Nederland, met een duidelijke inschatting van voor- en nadelen. Aldus zou aan 
'de beslissers' op macro-niveau een advies kunnen worden uitgebracht over de meest wenselijke 
inrichting, op basis van een realistisch beeld van de behoefte aan dergelijke expertise. De 
ontwikkeling die momenteel volgens respondenten plaats lijkt te vinden in een aantal politieregio's ter 
oprichting van Bureaus Financiële Recherche, zou daarin kunnen worden betrokken. Uitgangspunt 
voor een dergelijk advies zou kunnen zijn dat expertise niet dubbel wordt ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld 
geen nog te ontwikkelen expertise-taak voor wat betreft faillissementsfraude bij het IFT-Zuid als de 
ECD al over een expertisecentrum beschikt. Verdere gezamenlijke ontwikkeling lijkt in dat geval voor 
de hand te liggen. 

De gewenste onafhankelijkheid van de politie ten opzichte van bijvoorbeeld de BOD'en (ACC, 1995a) 
lijkt ons geen reden om met opoffering van heel veel middelen te trachten het niveau van die BOD'en 
te evenaren. De samenwerkingsgedachte waarop de IFT-structuur in feite drijft, verdraagt zich ook 
moeilijk met een dergelijk streven. Eenzelfde benadering geldt voor de expertise die reeds aanwezig 
is binnen de marktsector. De frequentie waarmee men binnen die sector met fraude-voorvallen heeft 
te maken, het netwerk waarover men beschikt, en de unieke toegang die men heeft tot informatie over 
het fraudebeleid zullen door de politie niet kunnen worden benaderd. 
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• 
• 
• 9.5 Aanbevelingen 
• 
• Aanbeveling 9.1  

Ter voorkoming van het ontstaan van meerdere expertisecentra op hetzelfde fraudeterrein binnen 

• bijzondere opsporingsdiensten en de IFT's, is het raadzaam de expertise-ontwikkeling op het gebied 
van financieel rechercheren beter af te stemmen op de vraag naar expertise uit de politieregio's en de 

• arrondissementsparketten, en op het aanbod vanuit de bijzondere opsporingsdiensten en de 
markpartijen. 

• 
Aanbeveling 9.2  

• Stem de ontwikkeling van expertise voor de verschillende aandachtsgebieden af op de vraag uit politie 

• 
en OM, en op het aanbod van zaken uit de marktsector. Ontwikkel niet per definitie expertise omdat 
het een toegewezen fraude-veld betreft 

• Aanbeveling 9.3  
Een aantal constateringen uit het vorige hoofdstuk had betrekking op de ontwikkeling van 
handhavingsarrangementen en convenanten met de marktpartijen. FIOD en OM werken al een aantal 
jaren naar tevredenheid met een convenant. Mogelijk dat dezelfde opzet gebruikt kan worden voor de 
afspraken met de andere BOD'en en voor afspraken met de markpartijen. 

• 
• 
• 
411 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• Hoofdstuk 10 Het zaaksaanbod en 
• prioritering 

• 
Als referentiekader begint dit hoofdstuk, met een overzicht van de nul-meting zoals alle teams 
die op basis van het convenant met de ministers hebben uitgevoerd. 

• 
Ook paragraaf 2.2 (Oorspronkelijke inschatting van het fraudebeleid) kan worden gezien als 
referentiekader voor het werkelijke zaaksaanbod. Als bijlagen zijn cijfermatige overzichten 

• 
opgenomen van het aantal zaken per team. Naast het zaaksaanbod komt ook de prioritering of 
zaaksweging in dit hoofdstuk aan bod. Een afzonderlijke paragraaf is gewijd aan de uitkomsten 

• van de L.E.G.0.-evaluaties. 

• 10.1 Nul-meting • 
Het verslag van de IFT's over het eerste kwartaal van de pilot-periode diende een nul-meting te 

• bevatten van de capaciteit die in de regio's en de parketten al werd ingezet op de fraudebestrijding 
met een specificatie voor de BFO's en de voormalige Recherchedienst Betalingsverkeer (IFT 

• convenant, artikel 13). Er is een groot verschil waarneembaar in de wijze waarop de teams de 

• 
nulmeting hebben uitgevoerd. Het ene team heeft volstaan met het inzenden van een uitdraai uit het 
BedrijfsProcessenSysteem (BPS), een ander team heeft ook de OM-systemen bevraagd, en weer een 

• 
ander team heeft zaken zelfs handmatig doorgenomen. Bij de uitvoering van de nulmeting zijn de 
teams gehinderd door de wijze van registratie in de bedrijfsprocessensystemen. Verbalisanten maken 

• geen eenduidig gebruik van incidentcodes terwijl die juist de meeste informatie moeten verschaffen 
omdat aan de hand van het wetsartikel niet kan worden vastgesteld of het om fraude gaat. In de 

• vergadering van de implementatiestuurgroep d.d. 27 mei 1998, meldt de projectleiding met betrekking 
tot de nul-meting dat bij OM en politie geen adequate registratie van zaken heeft plaatsgevonden. 

• Handmatig zal moeten worden nagegaan hoeveel middelzware en zware fraudezaken er zijn 

• 
behandeld. De ministeries blijven in deze vergadering vasthouden aan de nul-meting om bij 
benadering de uitgangssituatie van de IFT's te kunnen bepalen. Na afloop van de pilot-periode wil 

• 
men kunnen bekijken of met het extra geld voor de horizontale-fraudebestrijding ook meer zaken zijn 
behandeld. 

• 
In de bijeenkomst van de implementatiestuurgroep op 9 september 1998 wordt met het regulier 
worden van de financiering van de IFT's de vraag gesteld of het nog wel zinvol is om met de nul-

5 	meting door te gaan. Aangezien deze toen vrijwel was afgerond is er niet tot een wijziging van de 
afspraken besloten. 

• . 

De IFT's hebben bij het uitvoeren van de meting dezelfde uitgangspunten meegekregen. De meting 
• moest uitgaan van aangiften waarin aspecten van horizontale fraude aanwezig waren en waarvan een 

• 
proces-verbaal was opgemaakt en ingezonden aan de officier van justitie. De aangiften moesten 
betrekking hebben op middelzware en zware zaken volgens de criteria uit het verticaal convenant of 

• 
op middelzware en zware zaken waarvan het nadeel meer bedroeg dan f 25.000,-. Het peiljaar was 
1996. Niet alle teams hebben in hun verslag van de nul-meting aangegeven hoe is omgegaan met 

• zaken die in het ene jaar zijn gestart en in het volgende zijn afgerond. Twee teams geven aan er 
bewust geen of juist wel rekening mee gehouden te hebben. Ook de regio's hanteren bij de registratie 

• van fraudezaken verschillende uitgangspunten, criteria en bronnen. Het criterium middelzwaar/zwaar 
is niet uit de standaard-bedrijfsprocessensystemen te herleiden. Ook niet wat de inspanningen zijn 

, geweest van bijvoorbeeld de BFO's. 

II! 
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I FT-Noord-West 
Noord-Holland Noord 	143 	359 	223 	32 	2 	 4 	4 	1 	768 
Zaanstreek Waterland 	130 	191 	242 	9 	1 	 2 	1 	3 	2 	581 
Kennemerland 	 272 	504 	771 	14 	 3 	3 	7 	1 	1.575 
Utrecht 	 Geen opgave i.v.m. het vooralsnog niet feitelijk participeren in het IFT-Noord-West 
IFT-Oost: 
IJsselland 	 590 - 
Twente 	 206 	44 	 250 
Noord-Oost Gelderland 	 839 

	

_ 	  
Gelderland-Midden 	 715 	520 	 8 	 1.243 

Gelderland-Zuid 	 394 	313 ' 	 6 	 713 - 
Flevoland 	 Gegevens over fraudezaken zijn allemaal geboekt onder vermogensdelicten 
IFT-Zuid 
Zeeland 	 342 	414 	1.029 	 2 	12 	9 	5 	4 	1.817 	o 
Midden- en West Brabant 	280 	546 	1.040 	46 	 3 	2 	12 	1.929 	5 
Brabant Noord 	 218 	371 	401 	16 	 1 	2 	1.009 	1 
Brabant Zuid-Oost 	 341 	466 	876 	10 	 1 	6 	4 	1.704 	4 
Limburg Noord 	 59 	48 	397 	11 	 515 	1 
Limburg Zuid 	 469 	340 	751 	137 	 2 	11 	2 	9 	1.721 	1 
Totaal: 	 2.254 	4.348 	6.769 	319 	3 	4 	32 	42 	46 	8 	15254 	12 

Groningen 	 Drenthe 	 _ 
IFT-Noord: 	 delicten 	PV's 	Resultaat PV's 	delicten 	PV's 	Resultaat PV's 

sanctie 	Geen 	 sanctie 	Geen 	- 
sanctie 	 sanctie 

Verzekeringsfraude 	1 	1 	1 	 1 	1 	1 
Bankfraude 	 10 	4 	2 	2 	3 	1 	 1 	

_ 
_ 

Merkvervalsing 
Telecomfraude 	 1 
Faillissementsfraude 	2 	2 	1 	1 
Overig 	 15 	9 	5 	4 	5 	4 	1 
Totaal: 	 28 	16 	9 	7 	10 	6 	2 

De regio's hebben BPS en/of het HKS (HerKenningsdienstSysteem) als bron(en) gebruikt. In HKS 
vindt sortering plaats op wetsartikel. Voor één feit worden soms meerdere wetsartikelen opgenomen 
waardoor de kans bestaat op dubbeltellingen. Bovendien zijn in ieder geval binnen Noord-West in 
HKS ook de processen-verbaal van sociale rechercheurs opgenomen. Dat geeft een vertekend beeld. 

Tabel 13: Resultaten nul-meting politieregio's (peiljaar 1996) 

Bronnen: 
IFT-Noord West: Fraudecijfers HKS over 1996, 26 maart 1998 
IET-Oost: 0-meting 1998, november 1998 
IFT-Zuid expertisecentrum: 0-meting Horizontale Fraude 

De gegevens van de politieregio Utrecht zijn door het IFT-Noord-West niet in de nul-meting betrokken 
omdat deze regio niet participeert in het samenwerkingsverband. De gegevens van de politieregio 
Flevoland zijn volgens opgave van het IFT-Oost, helemaal niet onder te verdelen naar de 
verschillende delict-categorieën die gerelateerd zijn aan horizontale fraude. De politieregio Friesland 
komt in de nul-meting niet voor vanwege het afwijkende bedrijfsprocessensysteem. 

Tabel 14: processen-verbaal horizontale fraude 1996 IFT-Noord 

I.v.m. een afwijkend bedrijfsprocessensysteem waren van Friesland geen gegevens beschikbaar 
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Arrondissement 	Totaal 	Middelzwaar 	Zwaar 

Almelo 	 233 	 5 	 10 

Arnhem 	 682 	 12 	 3 

Assen 	 205 	 6 	 2 

Groningen 	 168 	 4 

Haarlem 	 677 	 7 	 3 

Leeuwarden 	 260 	 3 	 8  
Rotterdam 	 822 	 27 	 5 

Utrecht 	 567 	 11 	 11 

Zutphen 	 380 	 7 	 12 

Zwolle 	 228 	 19 	 8 

Totaal: 	 4.222 	101 	 66 

IFT-Noord: 	 delicten 	PV's 	Resultaat delicten: 	 Resultaat  PV's: 

sanctie 	Geen 	onbekend 	sanctie 	Geen 	onbekend 

	

sanctie 	 sanctie 
Verzekeringsfraude 	 14 	11 	 14 	 11  
Bankfraude 
Effectenfraude 	 8 	4 	6 	 2 	2 	 2 
Merkvervalsing 	 161 	161 	30 	109 	22 	30 	109 	22 
Telecomfraude 

Faillissementsfraude 	 112 	50 	23 	15 	74 	9 	734 
Overig 

Totaal: 	 295 	226 	39 	124 	112 	41 	116 	69 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

Het IFT-Zuid en het IFT-Noord hebben het totaal aan zaken als resultaat van handmatige bewerking 
ook weten terug te brengen tot de categorie middelzwaar/zwaar. Het IFT-Noord heeft de benoemde 
fraudevelden als uitgangspunt genomen voor de nul-meting. Dat is geen gemakkelijke opgave 
geweest omdat die processen-verbaal niet onder deze noemer worden geregistreerd. Ook heeft het 
IFT-Noord de afdoening van de processen-verbaal in beeld gebracht die evenmin rechtstreeks uit de 
systemen valt op te maken. In een afzonderlijke tabel zijn de uitkomsten van de nul-meting van het 
IET-Noord opgenomen. Zuid en Noord hebben de essentie van de nul-meting het dichtst weten te 
benaderen. 

In aanvulling op de IFT's heeft ook het OM een nul-meting verricht met behulp van het COMPAS-
systeem. In deze meting is geen onderscheid gemaakt naar fraudesoort, maar wel naar de categorie 
middelzwaar/zwaar. De meting is verricht voor 10 arrondissementen. Vergelijking met de cijfers van de 
politie is niet mogelijk omdat heel verschillende criteria zijn gebruikt en onduidelijk is op welk jaar 	• 

dossiers betrekking hebben. In tabel 15 zijn de uitkomsten voor de 10 arrondissementen 
weergegeven. 

Tabel 15: aantal dossiers horizontale fraude OM 1996 

Bron: Projectbureau Financieel Rechercheren 

Naast de IFT's heeft ook de ECD een nul-meting over 1996 verricht. Het hoge sepót-percentage voor 
wat betreft merkvervalsing heeft te maken met de moeilijke bewijsbaarheid van de opzet in het geval 
van geïmporteerde namaakproducten. 

Tabel 16: processen-verbaal horizontale fraude 1996 ECD 

Bron: Processen-verbaal ECD, horizontale fraude 1996; 16 maart 1998 

Gezien de beperkte vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens uit de verschillende nul- 
metingen, is verdere analyse in het kader van het onderzoek achterwege gelaten. De resultaten van 
de nul-meting zijn naar onze mening niet bruikbaar om na verloop van tijd aan de hand van een 

• 
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Fraude-soort 	 VVC 	middelzwaar 	zwaar 

Horizontaal 
Acquisitiefraude 
Auteursrechtfraude 
Bancaire fraude 	 2.251 	 48 	 4 

Beleggingsfraude 	 1 	 2 
Chequefraude 	 602 	 9 	 1 

Creditcardfraude 	 9 	 2 
Faillissementsfraude 	 12 
Flessentrekkerij 
Hypotheekfraude 	 204 	 8 	 1 
Merkenfraude 	 2 	 1 
Telecomfraude 	 6 
Verzekeringsfraude 	 332 	 12 	 3  
Overige horizontale fraude 	 9 	 13 
Verticaal 
Fiscale fraude  
Uitkeringsfraude 
EU-fraude 
Overige verticale fraude 
Totaal 	 3.398 	 120 	 15 

herhalingsmeting vast te stellen of het handhavingsniveau in de politieregio's gelijk is gebleven na de 
keuze voor IFT's. Stel dat de uitkomsten van het IFT-Noord en het IFT-Zuid representatief zouden zijn 
voor de verzorgingsgebieden van de andere teams, dan blijken de regio's maar zeer weinig 
processen-verbaal af te leveren met betrekking tot horizontale fraude. In dat geval doen de IFT's al 
gauw meer aan horizontale-fraudebestrijding dan de regio's, en zal het aan de andere kant van de 
regio's weinig inspanning vragen om het handhavingsniveau vast te houden. Gezien onze 
bevindingen lijkt het niet aan te bevelen om de nieuwe IFT's ook een nul-meting te laten doen. 

Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat er door de departementen, de implementatiestuurgroep of het 
projectbureau weinig met de nul-meting is gedaan. Volgens de eerdere aanhaling uit de 
implementatiestuurgroep vergadering van 9 september 1998, blijkt ook dat de meting kennelijk alleen 
relevant werd geacht in het kader van het al of niet beoordelen van de continuïteit van de financiering. 
Dat zou betekenen dat er geen inhoudelijke doelen mee werden beoogd, hetgeen ook de minimale 
follow-up verklaart op de resultaten van de nul-meting. Het is eveneens een verklaring voor het feit 
dat, voorzover wij hebben kunnen vaststellen, de kwaliteit van de meting niet heeft geleid tot een 
impuls in de richting van de regio's en arrondissementsparketten om hun registraties eventueel aan te 
passen of beter op orde te brengen. 

10.2 Meldingen via de loketten 

10.2.1 	Het LLHF 
• 

De registratie van het LLHF biedt als enige een totaaloverzicht van de input van de IFT-structuur. 
Voorzover de IFT's de rechtstreeks bij hen binnengekomen meldingen hebben doorgegeven aan het 	• 
LLHF, zijn ze opgenomen in het overzicht. Zoals al eerder gesteld matchen de aantallen niet met de 
registraties van zowel de marktpartijen als de IFT's. In onderstaande tabel is alleen het aantal 	• 

aangiften opgenomen en niet het aantal na voeging overblijvende zaken. 
• 

Tabel 17: Totaal meldingen/aangiften LLHF 1998 en 1999 (tot peildatum 1 juli) 

Bron: LLHF 
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Fraudesoort: 	 Aangiften: 	 Dadergerichte opsporingsonderzoeken: 

WC 	MZ 	Zwaar 	Totaal 

	

prognose 	werkelijk 	prognose 	prognose 	prognose 	Werkelijk 

-Credit/debit-cards/ 	27.000 	>300 	1.500 	1.000 	50 	13 
betaalcheques 	 - 

-Bankcheque 	 300 	304 	50 	25 	- 	4 

-OLO en A/B formulieren 	1.000 	1.057 	250 	75 	- 	29 
-Zakelijk krediet 	 100 	- 	- 	20 	- 	- 

-Consumptief krediet 	 500 	3 	150 	50 	- 	5 

-Hypothecair krediet 	 250 	59 	- 	20 	2 	4 
-Documentair 	 20 	20 	- 	- 	15 	2 
betalingsverkeer 
-Vals geld 	 1.000 	- 	100 	- 	_ 	_ 

-Diskettefraude 	 - 	167 	- 	- 	- 	2 
-Incassofraude 	 - 	417 	- 	- 	- 	2 
-Overige 	 150 	 25 	25 	5 	9 . 	 . 
Totaal: 	 30.3202.327 	2.075 	1.215 	72 	70 

	

, 	 _ 

• 
• 

•  • 10.2.2 	Bancaire fraude/hypothecaire fraude 

• Vanaf 1 oktober 1998 vindt in principe het doormelden van zaken aan het LLHF/de IFT's voor alle 

• 
bancaire fraude plaats via het bancaire fraudeloket, en voor de hypotheekfraude via het hypothecaire 
loket. De loketten houden daarvan een registratie bij, waarin ook meldingen zijn opgenomen over de 

• 
periode 1 december 1997 tot 1 oktober 1998. Banken kunnen ook rechtstreeks aangifte van fraude 
doen bij de politie in de plaats van het voorval. Volgens het loket zou dit met name plaatsvinden in 

• gevallen van fraude waarbij medewerkers van de bank zelf zijn betrokken. Afhankelijk van het vervolg. 
dat daaraan wordt gegeven komen bancaire fraudemeldingen al of niet bij het bancaire loket of een 

• IFT terecht. De registratie van het bancaire loket is dan ook niet sluitend. Bij interpretatie van de cijfers 
is daarom voorzichtigheid geboden. 

• 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Op basis van de binnengekomen meldingen vallen niet direct verklaarbare verschillen op in aantal bij 
het bancair loket ingebrachte zaken per bankinstelling. Voor de NVB is dat een punt van aandacht om 
op te nemen met de desbetreffende instellingen. Het aantal bancaire fraudezaken blijft fors achter bij 
de aanvankelijke prognose over 1998. Als we gezien de instellingsdatum van de loketten 
gemakshalve de meldingen over 1998 en 1999 optellen en beschouwen als betrekking hebbend op 
één jaar, dan ontstaat in vergelijking tot de prognose (zie hoofdstuk 2, tabel 1) het onderstaande 
overzicht. 

Tabel 18: Bancaire fraude: vergelijking prognose 1998 en werkelijk 1998+1999 

Bronnen: 

• Bancair fraudeloket/Hypothecair fraudeloket 

• Interpay Nederland 

• De kolommen 'dadergerichte opsporingsonderzoeken' vormen de beste indicator voor vervolgbare 

• 
zaken en dus voor de input van de IFT's. De nadruk bij de vergelijking tussen prognose en 
werkelijkheid is daarom op deze categorie gelegd. Bij die vergelijking deed zich het probleem voor, dat 

• 
in de prognose over 1998 de onderzoeken waren opgesplitst in de categorieën middelzwaar/zwaar en 
in de bancaire registratie van de werkelijke aangiften niet. Vandaar dat in de laatste kolom van tabel 

• 
18 het werkelijk aantal onderzoeken volgens opgave van de banken als totaal is opgenomen. 
Aangezien de IFT's zijn ingesteld ter bestrijding van de (middel-)zware fraude, laat dit werkelijke totaal 

• van de banken zich het beste vergelijken met een optelling van de prognoses voor middelzwaar en 
zwaar. 

• Als vervolg op tabel 18 is in tabel 19 een vergelijking opgenomen van de geschatte en werkelijke 

• 
schadebedragen, voorzover daarvan opgave is ontvangen. 

• 

11, 	
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Fraudesoort: 	 Werkelijke schade in mln. f 	Potentiële schade in mln. f 
prognose 	werkelijk 	prognose 	werkelijk 

-Credit/debit-cards/ 	 50 	 1,5 	>100 	 7 
betaalcheques 
-Bankcheque 	 3 	0,5 	30 	 8 
-OLO en A/B formulieren 	30 	 5,6 	>100 	 - 
-Zakelijk krediet 	 170 	 - 	400 	 - 
-Consumptief krediet 	 10 	4,1 	 50 	 - 
-Hypothecair krediet 	 10-15 	 - - 	 - 
-Documentair 	 8 	0,01 	100 	 - 
betalingsverkeer 
-Vals geld 	 0,2 	 - 	0,4 	 - 
-Diskettefraude 	 - - 	 - 
-Incassofraude 	 - 	 - 	 - 
-Overige 	 >20 	 - 	 - 
Eindtotaal 	 >300 	 >780 	>15 

Fraudesoort 	 Totaal 	Aangiften 	Zaken 	naar 	Zaken 	naar 	Werkelijke 	Potentiële 
zaken 	 LLHF/IFT/LRT 	politieregio's 	schade 	in 	schade in f 

.f 	 _ 
Credit/debit- 	 19 	>300 	 7 	 6 	> 1.500.000 
cards/betaalcheques 

Tabel 19: Vervolg tabel 18 : werkelijke en potentiële schade 

Op hoofdlijnen valt uit onderlinge vergelijking van prognose en werkelijkheid het volgende op: 

• De prognose van de werkelijke schade over 1998 bedroeg f 300 miljoen; feitelijk op basis van de 
meldingen opgeteld voor 1998 en 1999 bedraagt de schade ongeveer f 31 miljoen; 

• De prognose van het aantal dadergerichte opsporingsonderzoeken (middelzwaar en zwaar 
opgeteld) bedroeg 1.287; werkelijk op basis van meldingen 70; 

• Het aantal aangiften van fraude met bankcheques, OLO-formulieren en documentair 
betalingsverkeer loopt vrijwel gelijk met de prognose. Het aantal opsporingsonderzoeken komt 
echter een stuk lager uit. Het aantal OLO-onderzoeken scoort daarbij het hoogst maar blijft toch 
nog 60 % achter bij de prognose. 

• Het aantal aangiften terzake creditcardfraude blijft het meest achter bij de prognose. Verwacht 
werden 27.000 aangiften resulterend in 1.050 (middel)zware opsporingsonderzoeken. Feitelijk zijn 
ruim 300 aangiften gemeld, resulterend in 13 onderzoeken. 

Hoewel er binnen het ingeschatte totaal verschuivingen tussen bepaalde vormen van bancaire fraude 
hebben plaatsgevonden (met name het aantal aangiftes terzake OLO-fraudes is hoger dan geschat), 
blijven prognose en werkelijkheid ver uit elkaar liggen. Gemiddeld ligt het aantal 
opsporingsonderzoeken 80 % lager dan de inschatting. Dit grote verschil is moeilijk te verklaren. Er ligt 
nog een aantal OLO-fraudes bij het bancair loket op de plank dat nog niet is geclusterd tot zaken, 
maar ook dat aantal verklaart geenszins het verschil. Veel respondenten veronderstellen dat de 
prognose over 1998 destijds veel te hoog is ingeschat en dat gelijktijdig de aangiftebereidheid van de 
banken achter blijft bij de verwachting. 

In de tabellen 20 tot en met 22 zijn de gegevens over 1998 en 1999 opgenomen zoals ze door 
Interpay en de NVB zijn verstrekt. Deze gegevens hebben aan de basis gelegen van de vergelijking in 
de tabellen 18 en 19. 

Tabel 20: Meldingen/aangiften Interpay 1998/1999 (peildatum 1 juli 1999) 

Bron: Interpay 'Aangemelde/afgewikkelde onderzoeken creditcardfraude' + telefonische opgave 
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Fraudesoort 	 Totaal 	Aangiften 	Zaken 	naar 	Zaken 	naar 	Werkelijke 	Potentiële 
zaken 	 LLHF/IFT/LRT 	politieregio's 	schade in f 	schade in f 

Credit/debit- 	 3 	46 	 504.296 
cards/betaalcheques 
Bankcheque 	 2 	302 	 1 	567.069 	8.000.000 
OLO en A/B formulieren 	 6 	114 	 1 	5.182.602 
Zakelijk  Krediet 	 ' 
Consumptief Krediet 	 5 	3 	 1 	 1 	4.197.000 
Hypothecair Krediet l ' 	 4 	59 	 2 	 2 
Documentair 
Betalingsverkeer 	 _ 	  
Vals geld 
Acc. Giro fraude 	 1 	1 	 1 	37.300  
Diskette fraude 	 2 	146 	 1 	 1 	8.000.000 
Incassofraude 	 2 	417 	 1 
OLA-fraude 	 1  
Oplichting 	 2 	24 	 2 	224.750 
Overboekingsfraude 	 5 	23 	 2 	7.182.594 
Eindtotaal 	 29 	1.076 	 2 	 10 	25.877.584 

Fraudesoort 	 Totaal 	Aantal 	Zaken 	naar 	Zaken 	naar 	Werkelijke 	Potentiële 

zaken 	aangiften 	LLHF/IFT/LRT 	politieregio's 	schade in f 	schade in f 
Credit/debit- 	 3 	198 	 3 	 360.000 	7.000.000 
cards/betaalcheques 
Bankcheque 	 2 	3 	 2 

OLO en A/B formulieren 	23 	943 	 12 	 9 	383.011 

Zakelijk  Krediet 
Consumptief Krediet 
Hypothecair Krediet 
Documentair 	 2 	20 	 1 	 1 	96.000 
Betalingsverkeer 
Vals geld 
Diskettefraude 	 1 	21 	 1 	 1.785.000 

Faillissementsfraude 	 1 	1 	 350.000 

01A-fraude 	 2 	18 	 1 	 27.000 

Overboekingsfraude 	 1 	50 	 494.000 

Eindtotaal 	 35 	1.254 	 18 	 12 	3.495.371 

• 
• 
• • • 
• 
• 
• • 
• • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 

Tabel 21: Meldingen/aangiften bancair loket 1998 

Bron: Bancair fraudeloket/Hypothecair loket 

Tabel 22: Meldingen/aangiften bancair loket 1999 

Bron: Bancair fraudeloket/hypothecair loket 

• 

• 10.2.3 Verzekeringsfraude 
1110 	Volgens de prognose over 1998 werden ongeveer 1.200 aangiften terzake verzekeringsfraude 

verwacht. Er is destijds geen onderscheid gemaakt in de categorieën middelzwaar/zwaar. Volgens de 
• website van het verbond van verzekeraars zou de capaciteit van de politie afgestemd worden op een 

• 
maximum van 400 jaarlijks door de verzekeraars aan te leveren zaken. Volgens opgave van het LLHF 
zijn er 317 meldingen binnengekomen via het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf vanaf het begin van de 

• 
pilotperiode tot en met april 1998. Uit andere bron zijn nog 13 meldingen bij het LLHF terecht 
gekomen wat het totaal brengt op 330 zaken. Van de schadebedragen hebben wij geen opgave 

• 
ontvangen. 

Betreft het totaal aan hypothecaire fraudes over de periode 1/9/98 - 27/8/99 

• 
Inpoldering van het fraudelandschap 

• 

-156 - 



Vergelijken we deze opgave met de cijfers van de IFT's en het LRT, dan blijken er tot 1 juli 1999 in 
totaal 22 verzekeringsfraudes in behandeling te zijn genomen. In aanmerking genomen dat de peil-
periodes niet overeen komen, is dat zelfs een enigszins gefiatteerd cijfer. Minder dan 7 % van de 
aangemelde zaken komt door de selectie van het OM heen en wordt in behandeling genomen. 

De ECD neemt ondertussen een forse daling waar van het aantal intermediair-fraudes (ECD-notitie, 
21 juni 1999). Over 1998 betrof het nog in totaal 55 gevallen; per 1 juli 1999 waren er nog maar vier 
meldingen binnengekomen. Als deze ontwikkeling zich doorzet over 1999, wordt een daling bereikt 
van 85 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling lijkt in strijd met de door de ECD 
vervaardigde criminaliteitsbeeld-analyse van de intermediairfraude. Door experts wordt bewuste 
overtreding geschat op 19% en 21% voor respectievelijk de doelgroep schade- en 
levensverzekeringen. Uitgaande van 10.000 tussenpersonen zou dit neerkomen op 2.000 gevallen 
van fraude per jaar, met als onrechtmatig verkregen voordeel meer dan f 400 miljoen. Drie mogelijke 
oorzaken voor de daling van het aantal meldingen worden door ECD en het Verbond onderzocht: 

• De effectiviteit van de aanpak in de afgelopen jaren heeft geleid tot minder fraude. 
• De aangiftebereidheid is afgenomen omdat zaken blijven liggen, niet worden vervolgd of worden 

geseponeerd. 
• De markt is beducht geworden voor het doen van aangifte omdat met de komst van het 

Fraudeloket Verzekeringsbedrijf en de IET-structuur het fraudebeeld van de markt transparanter 
wordt. Niet melden betekent weinig fraudegevallen naar buiten en dus een betrouwbare markt. 

10.3 Zaaksaanbod 
Het overzicht van door de teams ontvangen en/of behandelde zaken is door ons gereconstrueerd uit 
verschillende informatiebronnen. Bij de interpretatie van de cijfers is voorzichtigheid geboden. Omdat 
de verschillende bronnen niet op elkaar aansloten is door de onderzoekers een conversie-slag 
gepleegd. De uitkomsten daarvan zullen vrijwel zeker afwijken van reeds eerder gepresenteerde 
cijfers in bijvoorbeeld voortgangsrapportages en jaarverslagen. De indeling in fraudesoorten zoals die 
door het projectbureau financieel rechercheren is geïntroduceerd hebben we gevolgd, ondanks de niet 
helemaal consequente opbouw voor wat betreft de scheiding tussen de fraudesoorten. 

Bij de analyse van zaken was een belangrijk probleem dat de registraties van private partijen, het 
LLHF en de IFT's niet op elkaar aansloten. Zaken die in meerdere registraties voor zouden moeten 
komen, konden niet met elkaar worden gematcht wegens het ontbreken van een unieke identificatie-
sleutel. Met als uitgangspunt de nummering en de registratie van het LLHF, is getracht in overleg met 
de teams zaken te identificeren. Omdat niet alle teams dit LLHF nummer registreren, en niet alle 
zaken bij het LLHF zijn gemeld ontstonden er forse verschillen die van geval tot geval zijn opgelost. 

Een tweede belangrijke belemmering bestond uit de registratiedatums van zaken. Zaken stonden in 
verschillende registraties onder evenzeer verschillende datums geregistreerd met als gevolg dat 
dezelfde zaken moeilijk waren te detecteren, en een wisseling van kalenderjaar tot dubbeltellingen 
leidde. Uiteindelijk is dit probleem opgelost door splitsing bij einde van het kalenderjaar achterwege te 
laten en de resultaten te betrekken op de totale periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1999. 

Een derde probleem was dat het ene team uitgebreid, en het andere team summier registreert. Lang 
niet alle gevraagde gegevens waren binnen redelijke tijd aan te leveren. 
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Fraude-soort 	 IET-Noord 	IET-Noord- 	IET-Oost 	IFT-Zuid 
West  

horizontaal 
Acquisitiefraude 	 6 
Auteursrechtfraude 	 2 
Bancaire fraude 	 45 
Beleggingsfraude 

Chequefraude  
Creditcardfraude 	 1 	 1 
Faillissementsfraude 	 5 	 1 
Flessentrekkerij 	 1 

Hypotheekfraude 	 1 
Merkenfraude 	 3 
Telecomfraude 	 20 
Verzekeringsfraude 
Overige hor. fraude 	 27 

verticaal 
Fiscale fraude 	 3 
Uitkeringsfraude 

Categorie 	 IFT-Noord 	IFT-Noord-West 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 	 Totaal 

Veelvoorkomend 	 111 	 1 	 2 	 2 	 o 	116 

Middelzwaar 	 117 	 28 	 20 	 44 	 14 	 223 

Zwaar 	 14 	 2 	o 	 5 	 5 	 26 

onbekend 	 126 	 21 	108 	 121 	 5 	 381 

Totaal 	 368 	 52 	 130 	 172 	 24 	 746 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

10.3.2 	Vergelijking zaken per fraudesoort 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

10.3.1 	Vergelijking categorieën veelvoorkomend, middelzwaar en zwaar 

In de bijlagen is voor ieder team en het LRT een afzonderlijk zaaksoverzicht opgenomen. Dat 
overzicht is gesplitst in alle zaken die het team hebben bereikt en het deel dat daarvan daadwerkelijk 
door het team in behandeling is genomen. Van het bruto aantal zaken is zoveel mogelijk aangegeven 
tot welke categorie ze door het team zelf zijn gerekend: veelvoorkomende-, middelzware- of zware 
criminaliteit. Maken we met de nodige restricties een totaal vergelijking tussen de teams, dan ontstaat 
het beeld volgens onderstaande tabel. 

Tabel 23: Verdeling fraudesignalen naar categorie (peildatum 1 juli 1999) 

Op basis van de substantiële verschillen in aantallen tussen de teams, vermoeden we dat er 
verschillende criteria zijn of worden gehanteerd voor de indeling. De indefingscriteria naar categorie 
zijn in de loop van de pilot-periode gewijzigd. Die wijzigingen zijn niet op reeds geclassificeerde zaken 
losgelaten. Eenzelfde zaak-type dat dus in het begin van de pilotperiode werd betiteld als 
veelvoorkomend, kan op een later tijdstip zijn beoordeeld als middelzwaar. Ook verschilt het bruto 
aantal zaken sterk tussen de teams. Achterliggende oorzaak is vermoedelijk dat in Noord, Oost en 
Zuid alle fraudezaken uit het verzorgingsgebied bij het IFT, het OM-fraudeteam of de fraude-unit Oost 
worden gemeld, in tegenstelling tot Noord-West. 

Het trekken van conclusies op basis van onderlinge vergelijking tussen de teams met behulp van de 
aantallen zaken is zeer discutabel. De aantallen zeggen niets over de prestatie of de werkdruk van de 
IFT's. De ene zaak is de andere tenslotte niet. Desondanks zijn vanwege de in de convenanten 
gemaakte afspraken over aantallen, vier tabellen opgenomen die voor de categorieën veelvoor-
komend, middelzwaar, zwaar en onbekend, het aantal fraudesignalen weergeven dat de teams heeft 
bereikt. 

Tabel 24: Productiecijfers IFT's Veel Voorkomende Criminaliteit (peildatum 1 juli 1999) 
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Fraude-soort 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 
West 

horizontaal 
Acquisitiefraude 	 18 	 _  
Auteursrechtfraude 
Bancaire fraude 	 32 	 12 	 1 	 3 	 1 

Beleggingsfraude 	 1 
Chequefraude 	 1 	 3 

Creditcardfraude 	 3 	 2 	 1 	 3 	 1 
Faillissementsfraude 	 12 	 2 	 8 	 6 

Flessentrekkerij 	 3 
Hypotheekfraude 	 1 	 2 	 1 	 1 

Merkenfraude 	 2 	 2 

Telecomfraude 	 16 	 1 	 2  
Verzekeringsfraude 	 1 	 1 	 3 	 2 	 4  
Overige hor. fraude 	 27 	 7 	 3 	 28 	 2 
verticaal 
Fiscale fraude 	 2 	 2  
Uitkeringsfraude 
EU-fraude 
Overige vert. fraude 
totaal 	 117 	 28 	 20 	 44 	 14 

Fraudesoort 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IET-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 
West 

horizontaal 
Acquisitiefraude 

Auteursrechtfraude 
Bancaire fraude 	 2 

Beleggingsfraude 
Chequefraude 	 1 

Creditcardfraude 
Faillissementsfraude 	 3 	 1 

Flessentrekkerij  
Hypotheekfraude 	 1 	 1 

Merkenfraude 	 1 

Fraude-soort 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 
.. West 

EU-fraude 
Overige vert. fraude 
totaal 	 111 	 1 	 2 	 2 

Onderzoeksvraag 14 (zie paragraaf 1.4) betreft de mate waarin de door de IFT's ter hand genomen 
onderzoeken de gemaakte onderverdeling in aandachtsvelden reflecteert. Als we dezelfde vraag 
benaderen vanuit het totaal aantal fraudesignalen dat is ontvangen dan blijkt voor wat betreft de 
veelvoorkomende criminaliteit Noord de meeste fraudesignalen te hebben ontvangen voor 
telecomfraude (het eigen aandachtsgebied). Maar ook voor bancaire fraude, wat het aandachtsgebied 

is van het IFT-Noord-West. 

Tabel 25: Productiecijfers IFT's/LRT middelzware criminaliteit (peildatum 1 juli 1999) 

Ook in de categorie middelzware criminaliteit blijkt het IFT-Noord hoofdzakelijk de telecom-zaken te 
krijgen. Maar het scoort ook hoog voor wat betreft de bancaire fraude, gevolgd door het team Noord-
West dat dit aandachtsgebied als taakaccent heeft. En het scoort de meeste aantallen op de 
fraudesoort faillissementsfraude. 

Tabel 26: Productiecijfers IFT's/LRT zware criminaliteit (peildatum 1 juli 1999) 
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IET-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IET-Zuid 	LRT 
West 

Fraudesoort 
horizontaal 
Acquisitiefraude 	9 
Auteursrechtfraude 
Bancaire fraude 	23 	 8 	 1 	 11 	, 
Beleggingsfraude 	1 	 1 	 2 

Chequefraude 	 1 	 1 
Creditcardfraude 	2 	 2 	 1 	 6 	 1 

Faillissementsfraude 	7 	 2 	 30 	21 
Flessentrekkerij 	2 	 1  
Hypotheekfraude 	1 	 1 	 - 	1 	 1 
Merkenfraude 	 1 	 2 
Telecomfraude 	14 	 1 
Verzekeringsfraude 	2 	 3 	 3 	 1 

Overige hor. fraude 	49 	 7 	 16 	75 	 1 
verticaal 
Fiscale fraude 	 6 	 48  
Uitkeringsfraude 	2 	 3 
EU-fraude 	 2 
Overige vert. fraude 	1 	 1 
totaal 	 126 	 21 	 107 	121 	5 

Fraudesoort 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 

West  
Telecomfraude 	 2 	 1 

Verzekeringsfraude 	 1 	 1 

Overige  hor. fraude 	 4 	 1 	 1 	 3 	 1 

verticaal 
Fiscale fraude 	 2 

Uitkeringsfraude 
EU-fraude 
Overige vert. fraude 
totaal 	 14 	 2 	 1 	 5 	 5 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

De fraudevoorvallen betreffende zware criminaliteit zijn te klein om van een verband met het 
aandachtsgebied te kunnen spreken. 

Tabel 27: Productiecijfers IFT's/LRT categorie onbekend (peildatum 1 juli 1999) 

Van de niet gecategoriseerde fraudezaken staat het IFT-Noord bovenaan voor wat betreft de bancaire 
fraudes. De IFT's Oost en Zuid scoren hoog op faillissementsfraude en op de aantallen 'overige 
horizontale fraude'. Faillissementsfraude is het aandachtspunt van het IET-Zuid. 

10.3.3 	Vergelijking afdoening en onderzoeksfase 

• 
In de zaaksoverzichten per team uit de bijlagen, is van de in behandeling genomen zaken per 
fraudesoort, voorzover doorgekregen van de teams, aangegeven uit hoeveel afzonderlijke aangiften 

• 
ze bestaan. Van de in behandeling genomen zaken is ook aangegeven in welke onderzoeksfase ze 
zich per 1 juli 1999 bevonden en/of op welke wijze ze zijn afgedaan. De kolommen onderzoeksfase en 

• 
afdoening overlappen elkaar. Zaken kunnen dus in beide kolommen voorkomen. Als 'in behandeling 
genomen' is iedere zaak aangemerkt waaraan het IFT/LRT op een of andere manier meer tijd heeft 

• besteed dan alleen een mutatie in de eigen registratie. Dus ook een zaak die is voorgelegd aan het 
VPO maar niet door de prioritering is gekomen, wordt beschouwd als 'in behandeling genomen'. 

• 
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Afdoening 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 
West 

1. niet geaccepteerd door 	 24 	 8 	 1 	 4 
VPO 
2. doorgezonden 	 3 - 	 11 	 1 
3. stopgezet 	 2 	 1 	 1 
4. strafrechtelijke afdoening 	 7 	 5 	 2 	 2 
middels PV 
5. afgedaan met advies 	 7 	 1 
6. gevoegd 	met 	andere 	 30 	 1 	 2- 	3 
zaak 
7. zaak nog in behandeling 	 16 	 14 	11 	18 	17 
8. in voorraad 	 8 - 	 1 	 1 	 4 	 1 

Onderzoeksfase 	 IFT-Noord 	IFT-Noord- 	IFT-Oost 	IFT-Zuid 	LRT 
West 

1. Verkennend 	 2 	 2 	 6 	 2 
2. Voorbereidend 	 6 	 10 	 6 	 3 	 4 
3. Operationeel 	 11 	 12 	 4 	 9 	 9 
4. vervolging 	 3 	 12 	 8 
5. beslissing op vervolging: 

Dagvaarding 
Transactie 

Sepot 	 2 
6. Uitspraak berechting 	 ia  
Totaal 	 23 	 36 	20 	18 	15 

Tabel 28: Onderverdeling productie IFT's/LRT naar onderzoeksfase (peildatum 1 juli 1999) 

In de voorgaande paragrafen werd de beperkte waarde van cijfers al aangehaald. Bovenstaande tabel 
illustreert dat nog eens. Het IFT-Noord-West heeft namelijk per peildatum het hoogste aantal zaken in 
behandeling terwijl op het bruto aantal ontvangen fraudesignalen laag werd gescoord. 
Ter nadere toelichting op de tabel: een verkennend onderzoek duurt maximaal 10 dagen. Het betreft 
een opwaardering van de intake en moet inzicht verschaffen in de bewijsbaarheid van de strafbare 
feiten en strafbaarheid van personen. Een standaardrapportage geeft inzicht in de beslissings-
richtingen met betrekking tot de wenselijkheid en haalbaarheid van verder (voorbereidend) onderzoek. 
Een voorbereidend onderzoek duurt 2-3 maanden en beoogt de aanknopingspunten die in een 
verkennend onderzoek zijn gebleken, verder te onderbouwen. Een team dat een verkennend 
onderzoek doet, verricht niet automatisch het voorbereidend- of operationeel onderzoek. Dat geldt ook 
voor een team dat het voorbereidend onderzoek in een zaak doet. 

Tabel 29: Onderverdeling productie IFT's/LRT naar afdoening (peildatum 1 juli 1999) 

De met de beheersregio's en beheers-arrondissementen afgesloten convenanten geven voor wat 
betreft het aantal door de IFT's in behandeling te nemen zaken, geen nadere toelichting op wat onder 
'in behandeling nemen' dient te worden verstaan. Verschillende redeneringen kunnen worden 
gevolgd. Stel dat zaken die: niet zijn geaccepteerd door het VPO, die zijn doorgezonden, zijn gevoegd 
en in voorraad worden gehouden, niet worden meegeteld omdat ze niet worden geacht tot inspanning 
te hebben geleid van het desbetreffende team, dan ontstaat het volgende beeld van in behandeling 
genomen zaken: IFT-Noord 30; IFT-Noord-West 14; IFT-Oost 16; IFT-Zuid: 21; LRT 19. 
Stel dat het brengen van zaken in het VPO wel degelijk inspanning vraagt vanuit de IFT's/het LRT, 
dan ontstaat het volgende beeld: IFT-Noord,54; IFT-Noord-West 22; IFT-Oost 17; IET-Zuid 21; LRT 
19. Uitgaande van de peildatum 1 juli 1999, en de verschillende startmomenten van de teams in 1998 
dan zit de productie redelijk in de buurt van de convenantafspraken. Verschillen tussen de teams, 
voorzover relevant gezien de beperkte waarde van de cijfers, kunnen deels worden teruggevoerd op 
het verschil in startdatum. 
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Kenmerken 	 Veelvoorkomende 	 Middelzware fraudezaken 	Zware fraudezaken 
fraudezaken 

Internationale aspecten 	nee 	 Nee 	 Ja 

Voorbereidend onderzoek 	nee 	 Ja 	 Ja (langdurig)  
Opsporingstijd 	 Relatief kort 	 Middellang 	 . 	Lang 

Speciale kennis 	 geen 	 Enige specialistische kennis 	Specialistische 	kennis 	op 
meerdere terreinen 

GVO en dwangmiddelen 	geen 	 Mogelijk 	 Ja  
SFO en financieel onderzoek 	geen 	 Mogelijk 	 Ja 	en 	uitgebreid 	financieel 

onderzoek 

Bijzondere zittingsplanning 	Geen 	 Ja (getuigen en deskundigen) 	Ja, 	meerdaagse 	zitting 
(getuigen  en deskundigen)  

Jurisprudentievragen 	 geen 	 Ja 	 Ja  
Bijzondere 	Executie- 	geen 	 Langere straffen 	 Langere 	straffen 	en 
voorzieningen 	 uitgebreide 

ontnemingsactiviteiten 
Ontneming op grond van: 	ORS 	 ORS 	en 	rapportage 	door 	Rapportage door deskundige 

deskundige 
Organisatie 	opsporing 	en 	Regionaal + gebieds OvJ 	Grote regio's: regionaal 	Grote regio's: regionaal 
vervolging 	 Andere regio's: interregionaal 	Andere regio's: interregionaal 

OvJ speciale unit 	 Landelijk: LRT 
OvJ speciale unit 

• 
• 
• 10.4 De weging en toewijzing van zaken 
• 
• 
• 

10.4.1 	Het ontwerp 

In hoofdstuk 3 zijn de samenstelling en opdracht van het VPO toegelicht. Alle onderzoeken die de 

• IFT's en het LRT in behandeling nemen gaan in principe via het VPO (overlegfrequentie één maal per 
zes weken). Het VPO heeft als taak de onderzoeken ten opzichte van bepaalde criteria te beoordelen. 

• In de oorspronkelijke opzet zouden alle zaken het LLHF passeren, die ze vervolgens met behulp van 

• 
de wegingscriteria diende te classificeren. De zaken die voldeden aan de criteria voor 'middelzwaar' 
en 'zwaar' moesten door naar het VPO om daar, in relatie tot andere zaken en de beschikbare 

• 
capaciteit, toegewezen te worden aan een team. De opzet lijkt op die van de CCzwacri die een 
werkgroep aanstuurt (de weegploeg) met een soortgelijke taak als het VPO maar dan in relatie tot de 

• 
kernteams. De weegploeg toetst de aangedragen zaken op kernteam-waardigheid en adviseert de 
CCzwacri over de toewijzing. Een verschil met de IFT-structuur is de wettelijke verankering van de 

• CCzwacri. 
De criteria met behulp waarvan de zaaksweging zou moeten plaatsvinden maken deel uit van het 

• verticale convenant dat met de beheerders van de IFT's is gesloten. Voor de zaakstoewijzing aan het 
LRT zouden de algemene criteria van kernteamwaardigheid moeten gelden. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tabel 30: Criteria indeling fraudezaken in WC; middelzwaar en zwaar 

Bron: Interim-advies 5 mei 1997 

• 

• Volgens respondenten die direct zijn betrokken bij de IFT's krijgt een team dat een zaak bij het VPO in 

• 

10.4.2 	De praktijk 

brengt in 99% van de gevallen die zaak ook zelf toegewezen. Teams anticiperen daar ook op zo blijkt 
• uit het gespreksmateriaal door op het moment dat ze zelf weer capaciteit beschikbaar hebben een 

• 
bepaalde zaak die men graag wil draaien in te brengen in het VPO. Omdat het VPO is samengesteld 
uit mensen die zeggenschap hebben binnen een IFT, zit men meestal de eigen zaken te verdedigen, 

• 
aldus een aantal 'insiders'. Het begrip 'toewijzing' is eigenlijk niet van toepassing zo betreurt een deel 
van de respondenten. Zij hadden veel meer sturing verwacht vanuit bijvoorbeeld het Landelijk Parket. 

• 
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Criteria 	 [Punten per criterium 
A. Maatschappelijk belang 
Ontwrichting van het financiële verkeer 	0-5 
Eis van onmiddellijk optreden 	 0-5 
Actualiteit 	 0-5 
Totaal A. (Maximaal 10 punten):   x 3 
B. Kenmerken van de fraude: 
Omvang in f: 
0-50.000 	 0-1 
50.000-100.000 	 0-2 
100.000-500.000 	 0-3 
500.000-1.000.000 	 0-4 
> 1.000.000 	 0-5 
Dreiging van een trend: 
Lokaal 	 0-1 
Regionaal 	 0-3 
Landelijk/internationaal 	 0-5 
Totaal B. (Maximaal 10 punten):   x 2 
C. Karakteristieken van de dader: 
Groep: 

5-10 	 0-3 
>10 	 0-5 

Ingenieus 	 0-5 
Periode: 	 . 

< 1 jaar 	 0-3 
> 1 jaar 	 0-5 

Groei 	 0-3 

Totaal C. (Maximaal 10 punten):  
Eindtotaal 	 : (Ax3)+(Bx2)+C 

Persoonlijke verhoudingen hebben volgens hen de ontwikkeling van het VPO negatief beïnvloed. Het 
toebedelen van zaken via het VPO wordt volgens hen nauwelijks door de 1FT's geaccepteerd. Het 
LLHF krijgt geen voortgangsinformatie uit de teams en heeft geen inzicht in de stand van zaken van 
onderzoeken in de IFT's. Ze kan derhalve ook voor de landelijk OvJ geen beoordeling maken van 
welk team wat nog aankan. Vanuit de IFT's komt het signaal dat in de landelijke toewijzing te weinig 
rekening wordt gehouden met regionale belangen. Ook zou de zaaksvoorbereiding door het LLHF te 
wensen overlaten (Projectbureau, 4 februari 1999). Recentelijk is besloten het voorzitterschap van het 
VPO onder te brengen bij de secretaris van de ccfraude. 

Als een IFT of het LRT het niet eens is met een bepaalde 'toewijzing' (wat zich nog maar één maal 
heeft voor gedaan in relatie tot het LRT) dan wordt de situatie voorgelegd aan de CCfraude, zo is als 
werkwijze in de praktijk afgesproken. Omdat het ging om het LRT kreeg de situatie nog een extra 
dimensie. Zaakstoewijzing aan het LRT vindt normaliter plaats via de CCzwacri terwijl in dit geval de 
CCfraude de zaak toewees. In principe is op basis van deze casus afgesproken dat de zaken voor het 
LRT zullen lopen via de weegploeg van de CCzwacri.. 

De wegingscriteria zijn tijdens de pilot vrijwel voortdurend bron van discussie geweest. De 
oorspronkelijke criteria waren onvoldoende kwantificerend om ook in de praktijk tot voldoende 
onderscheid te leiden tussen de aangedragen zaken. Een nieuw systeem werd geïntroduceerd, 
gebaseerd op een punten-toekenning (zie tabel 31). 

Tabel 31: toetsingscriteria op IFT-waardigheid 

Een score van 40 tot 60 punten leidt tot de kwalificatie 'zwaar'; een score van 20 tot 40 punten is 
middelzwaar; minder dan 20 punten is veelvoorkomende criminaliteit. 
Op basis van het onderzoeksmateriaal blijkt het 'echte' probleem niet zozeer te maken te hebben met 
de deugdelijkheid van de criteria maar veel meer met het gebrek aan voldoende zware zaken die door 
de weging heenkomen. Worden die zaken getoetst aan de criteria voor kernteamwaardigheid die 
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• • 
gelden voor het LRT, dan blijkt geen van de zaken daar doorheen te komen. Worden de zaken 

• 
getoetst op IET-waardigheid, dan blijkt volgens de opgave van het LLHF over geheel 1998 en het 1e 
t/m 3e kwartaal van het totaal aan zaken (4450) net 3% (142 zaken) te kwalificeren als middelzwaar en 

• 
slechts 0,3% (15 zaken) als zwaar. 

• Inmiddels zijn de criteria voor het toedelen van zaken aan het LRT versoepeld. Ook de criteria voor 
behandeling door de IFT's worden ruimhartig toegepast zo blijkt uit het onderzoek. 

• 
Het IET-Noord kent nog een eigen VPO en een prioriteitencommissie (IFT-Noord, 9 juni 1999) waarin 

• zitting hebben een OM-vertegenwoordiger van het arrondissementsparket Groningen (namens de drie 

• 
arrondissementen), een vertegenwoordiger namens de drie politieregio's en de leiding van het IFT en 
het OM-fraudeteam. Deze commissie gaat over de verdeling van opsporingscapaciteit (40 % voor 

• 
zaken met een landelijk karakter en 60% voor zaken met een regionaal karakter) die oorspronkelijk 
intern bij het IFT is gemaakt. Recent is voorgesteld het eigen VPO op te laten gaan in de 

• 
prioriteitencommissie en het overleg daarvan af te stemmen op het landelijke VPO. Tevens zou ook 
de verdeling in opsporingscapaciteit worden afgeschaft. 

• 
Het IFT-Zuid overweegt ook een interregionaal prioriteitenoverleg in te stellen ter verbetering van het 

• keuzeproces van zaken. Het IFT levert nog onvoldoende zaken om de financieel rechercheurs in de 
regio's de fraude in het eigen gebied te laten bestrijden (Projectbureau, augustus 1999). 

• 

• 
• 10.5 Evaluatie zaaksbehandeling (L.E.G.0.) 

• 
Alle IFT's hebben een concreet recherche-onderzoek als onderwerp genomen voor evaluatie met het 
L.E.G.O. instrument dat door het WODC is ontwikkeld (WODC, november 1997). L.E.G.O. is een 

• kwaliteitsinstrument bestaande uit vragenlijsten, tabellen en symbolen. Het is gebaseerd op de 
MORT-analysetechniek (Management Oversights and Risk Tree): een schema-techniek waarmee het 

• politieoptreden op een logische en gestructureerde wijze in kaart kan worden gebracht. 

• Aan het instrument ligt de notie ten grondslag dat de bij opsporing en vervolging betrokken instanties 

• 
meer zouden kunnen doen met de ervaringen die bij eerdere grootschalige onderzoeken is opgedaan. 
Het instrument is opgebouwd rond vijf zogenaamde clusters: 

• 
1. aanleiding tot het onderzoek, vooroverleg en beslissing tot aanpak van de zaak; 
2. voorbereidend/verkennend onderzoek; 

• 
3. tactisch en financieel onderzoek t/m huiszoekingen en/of aanhoudingen; 
4. afronding van het onderzoek; 

• 5. resultaten (inclusief gerechtelijke afdoening). 

• leder cluster bestaat uit thema's die soms hetzelfde zijn voor de verschillende clusters. Voorbeelden 
• van thema's zijn besluitvorming, samenstelling/taakverdeling en functioneren van het team, 

communicatie, rol OM, en onderzoeksmethoden. Thema's kunnen onderverdeeld zijn in subthema's. 

• 
Zo kent bijvoorbeeld het thema 'besluitvorming' een subthema 'planning'. 

• 
De teams hebben het instrument verschillend gebruikt, variërend van het maken van een selectie uit 
de verschillende clusters en thema's zoals ook in de toelichting op het instrument is aanbevolen, tot 

• het volledig langslopen van alle clusters en onderliggende (sub)thema's. Het IFT-Oost heeft de zelf-
evaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een extern deskundige. Datzelfde team heeft een 

• vergelijking gemaakt van de bruikbaarheid van het L.E.G.O. instrument en .het zogenaamde AEF-
model. Beide instrumenten blijken hun voor- en nadelen te hebben maar doen voor elkaar weinig 

• onder. De ervaringen met het toepassen van het L.E.G.0.-model komen voor de teams ongeveer op 

• 

• 
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hetzelfde neer. Een samenvatting van de sterke en minder sterke kanten. 

Sterke kanten: 

• Het geeft ruimte voor eigen invulling en aanpak. 

• De aanbeveling om het onderzoek door een niet direct betrokkene te laten uitvoeren. 

• Het geeft een diepgaand beeld van het onderzoek waardoor verbeterpunten goed inzichtelijk 
worden. 

• Het is ook per onderzoeksfase te gebruiken. 

• Het geeft ruimte voor interpretaties, is beschrijvend en weinig normatief. 

Minder sterke kanten: 

• Het geeft weinig handreikingen over de procedure en werkwijze tijdens het onderzoek. 

• Er zit veel overlap tussen de vragen waardoor de keuze van de vraag wordt bemoeilijkt. 

• Het is vooral politiegericht. Er zijn geen vragen opgenomen voor aangever, getuige, officier van 
justitie, rechter-commissaris etc. 

• Het is te arbeidsintensief, vooral bij zelfevaluatie. 

• Het is teveel justitieel gericht. 

De uitkomsten van de L.E.G.0.-onderzoeken zullen (beperkt) in de volgende paragrafen worden 
gepresenteerd.). Ze hebben betrekking op de volgende onderzoeken met toevoeging van de periode 
waarin ze zijn verricht: • 

• IFT-Noord: OLO-onderzoek in de periode mei 1998 - mei 1999; 

• IFT-Noord-West: BRIHABRI: cheque en betaalpas-vervalsing: november 1998 - juni 1999; 

• IFT-Oost: OLO-onderzoek 'Primola': mei 1998 - januari 1999; 

• IFT-Zuid: diefstal creditcards: eind 1998— voorjaar 1999. 

Het fenomeen zelf-evaluatie komt in verschillende kwaliteitsbenaderingen voor. Meestal is de uitkomst 
van een dergelijke evaluatie vertrouwelijk en niet openbaar voor derden die niet tot de organisatie 
behoren. Op die manier willen deze methoden uitnodigen tot maximale zelfreflectie. Het is overigens 
in die opzet de bedoeling dat derden wel het effect merken van de maatregelen die op basis van de 
zelfevaluatie worden geïnitieerd. Kijkend naar de openheid die de teams hebben betracht bij de door 
hen uitgevoerde zelfevaluatie tot op het niveau van individuele personen, dan is het met de nodige 
omzichtigheid dat we verslag doen van de resultaten. Dat verslag beperkt zich tot een aantal 
hoofdlijnen per cluster uit het L.E.G.0.-model, geaggregeerd voor alle teams. De bevindingen van de 
teams zijn niet nader onderzocht. Ze zijn gestapeld weergegeven; niet iedere bevinding geldt dan ook 
in dezelfde mate voor alle IFT's. De opmerkingen die in de zelf-evaluaties voorkomen zijn niet altijd 
voorzien van een toelichting. Ze zijn daarom noodgedwongen in telegramstijl opgenomen. 

10.5.1 	Cluster 1: aanleiding onderzoek, vooroverleg, beslissing tot aanpak 

Het scheelt of een onderzoek met eigen teamleden kan worden uitgevoerd of met deelneming van de 
regio's. De invloed op de mensen (zowel kwantitatief als kwalitatief) die het onderzoek gaan draaien is 
in het laatste geval kleiner. De overige opmerkingen die in de zelf-evaluaties voorkomen: 

• Er was onduidelijkheid over de doelstelling van het onderzoek (wat wordt er van verschillende 
zijden van het onderzoek verwacht; zowel binnen het IFT als bij het OM en bij marktpartijen) 

• Niet alle noodzakelijke randvoorwaarden waren vervuld; in vaste evaluatiemomenten met het 
management was bijvoorbeeld niet voorzien. 

• Het 'leren' had als afzonderlijke doelstelling meegenomen moeten worden. 
• Een twistpunt was het aantal voor het onderzoek benodigde mensen en de vereiste recherche- 

Inpoldering van het fraudelandschap - 165 - 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• • 
• ervaring (met name voor wat betreft de inbreng uit regio). Schriftelijk commitment zou helpen bij 

• 
het nakomen van afspraken over de levering van personeel. 

• Er werd van buiten teveel druk gelegd op resultaten (door de DCRI, het LLHF en de marktpartijen) 

• 
• De competentie voor het onderzoek lag in een andere regio. 

• Marktpartijen moesten leuren met het onderzoek langs verschillende opsporingsinstanties 

• • Er werd in eerste instantie amateuristisch gecommuniceerd naar de marktpartijen. 

• 

• 
10.5.2 Cluster 2: voorbereidend/verkennend onderzoek 

Twee teams hebben dit cluster over geslagen; de overige twee hebben nauwelijks opmerkingen 

• geplaatst met name omdat de voorbereidingsfase erg kort is geweest, of feitelijk al jaren loopt omdat 
marktpartijen de zaak niet kwijt konden en ondertussen steeds meer informatie kregen. 

• Een opmerking die in twee evaluaties opviel en die ook spoort met de constateringen bij andere fasen, 

010 

	

	
is dat van de officier van justitie een hogere betrokkenheid was verwacht. Waaruit die betrokkenheid 
had moeten bestaan wordt niet helemaal duidelijk maar een aantal mensen geeft aan dat het leek 

• 
alsof het onderzoek door het OM niet belangrijk werd gevonden. 

4110 
• 

10.5.3 	Cluster 3: tactisch en financieel onderzoek t/m de huiszoeking 

In alle teams vond de toepassing van het L.E.G.0.-instrument plaats in een fase van team-opbouw. 

• Medewerkers kwamen met verschillende verwachtingen uit de regio's en ook met verschillende 
werkwijzen naar de IFT's. Er had binnen de teams nog geen werkwijze kunnen groeien om de eigen 

1110 	ervaringen aan te spiegelen. Dat leverde startproblemen op. 
Verder kwamen we als opmerkingen nog tegen: 

011 	• Het management had onvoldoende vinger aan de pols gehouden. 

• 
• Er ontstonden communicatieproblemen op basis van verschillende verwachtingen ten aanzien van 

de doelstelling. 

• 
• De politieregio's waren niet betrouwbaar in het nakomen van afspraken over het leveren van 

personeel. De teamleiding reageerde daarop te gemakkelijk. 

• 
• Men had graag iemand van de 'bankwereld' in het team gehad maar dat gaf problemen met de 

informatie-uitwisseling. 

5 	• Er was meer betrokkenheid bij het onderzoek verwacht van de teamleiding en van de officier van 
justitie. 

• • Er waren teveel mensen aanwezig bij de huiszoeking. 
• Het onderzoeksteam was te klein. 

• • De tolken verstonden hun vak niet goed; aanbevolen wordt om gebruik te maken van vaste tolken 
die men kent. 

010 	• De contacten met buitenlandse autoriteiten hadden eerder gelegd moeten worden. 

• 
• Er zat voldoende deskundigheid in het team. 
• De bijdrage van misdaadanalyse was van onschatbare waarde. 

010 	• Er is te laat met het uitwerken van de tap begonnen (i.v.m. te weinig menskracht). 
• De rechter-commissaris was tijdens de voorbereiding afwachtend maar daarna intensief 

4111 	betrokken. 

10.5.4 	Cluster 4: afronding van het onderzoek t/m huiszoeking/aanhouding 

Ook dit cluster werd niet door alle IFT's ingevuld. Twee opmerkingen vielen op: 

• • De tijdsplanning werd niet gehaald omdat er te weinig mensen over waren om te werken aan de 

110 	afronding van het onderzoek. 

• Men had onvoldoende zicht gekregen op het verloop van de geldstromen. 
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10.5.5 	Cluster 5: resultaten 

De door de teams gedraaide onderzoeken hebben volgens de evaluaties goede resultaten gehad. 
Helaas waren niet van alle resultaten voldoende details beschikbaar zodat ze niet evenwichtig voor 
alle teams konden worden vermeld. Als kwalitatieve opmerkingen zijn uit de zelf-evaluaties 
overgenomen: 

• Een zaak die achteraf geen IFT-waardige zaak werd geacht, en waarbij teamleden vonden te 
weinig ruimte te hebben gehad om er een IFT-waardige zaak van te maken. 

• Grote motivatie en inzet van alle betrokkenen. 

• De marktpartijen zijn zeer tevreden; wel wil men meer terugkoppeling (b.v. over de eis van de 
OvJ en van namen van verdachten voor civiele actie). 

• De coördinatie tussen de IFT's kon beter. 

10.6 Analyse en aanbevelingen 

10.6.1 	Nul-meting 

De nul-metingen zijn niet erg bruikbaar gebleken voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld. De 
registraties die de politieregio's en arrondissementsparketten er op na houden zijn niet ingesteld op 
het type vraagstelling dat uitgaat van fraudevelden en van de indeling van fraudevoorvallen in de 
categorieën veelvoorkomend, middelzwaar en zwaar. Als de met de nul-meting in kaart gebrachte 
gedetailleerde aantallen middelzware- en zware zaken representatief zijn voor de rest van Nederland, 
dan slagen de IFT's er zeker in om meer zaken op te pakken dan door de regio's het geval was. 
Er is weinig regie gevoerd op de uitvoering van de mil-meting om vergelijkbaarheid van de resultaten 
tussen de vier IFT's te garanderen. Er is weinig met de constateringen over inhoud en kwaliteit van de 
nul-meting gedaan. Feedback naar de IFT's en de politieregio's heeft voor zover wij hebben kunnen 
vaststellen niet plaatsgevonden. Mogelijk dat de keuze om de tijdelijke financiering van de IFT's 
structureel te maken hierin een rol heeft gespeeld. 

10.6.2 	Meldingen van de marktpartijen 

Het feitelijk aantal aangiften, het aantal zaken en het werkelijke schadebedrag blijven voor wat betreft 
de bancaire fraude gemiddeld tientallen procenten achter bij de prognose uit het interim-advies. Kijken 
we naar de verzekeringsfraudes dan ligt het aantal meldingen over 1998 en de eerste helft 1999 rond 
de 350. Dat aantal stemt op zich redelijk overeen met de maximaal 400 zaken die ooit in verband met 
de handhavingsarrangementen zijn genoemd. De verzekeraars melden vooral op verzoek van het 
LLHF om op die wijze bij te dragen aan een zo volledig mogelijk criminaliteitsbeeld. Van de gemelde 
verzekeringsfraudes komt uiteindelijk minder dan 7% door de prioritering van het OM. De 
meldingen/aangiften terzake de andere fraudesoorten geven eenzelfde beeld te zien. 
Eén van de factoren die destijds een rol heeft gespeeld bij de keuze voor de IFT-structuur is de 
inschatting van de aard, omvang en spreiding van de horizontale fraude (Stuurgroep, 1997, 2). Die 
blijkt op basis van het aangiften-patroon sterk achter te blijven bij de prognose, wat overigens nog 
niets zegt over de 'dark number'. Het is niet aan de onderzoekers om hieraan in een tussen-evaluatie 
conclusies te verbinden. Wel zetten wij vraagtekens bij de oorspronkelijke inschatting. Zoals de 
stuurgroep ook al stelde in haar Interim-advies zijn de pilots mede bedoeld om een gedetailleerd 
inzicht te krijgen in het fraudeprobleem. Om vervolgens te kunnen bepalen welke structurele 
maatregelen nodig zijn. 
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• 

• 

• 10.6.3 	Zaaksaanbod 
• Het achterblijven van het aantal meldingen uit de marktsector betekent niet dat er geen werk is voor 

• 
de IFT's. De teams draaien volop en het is op basis van het onderzoeksmateriaal wel duidelijk 
geworden dat veel van die zaken zonder de aanwezigheid van de IFT's niet gedraaid zouden zijn in 

• 
de regio's. De bestrijding van horizontale fraude kent in de regio's nog steeds een lage prioriteit. De 
teams halen ook behoorlijk de zaaksnorm die is opgenomen in de verticale convenanten, nog los van 

• 
de vraag of het aantal zaken wel een goede norm is om de prestaties van de teams aan af te meten. 
Afgaande op wat de teams in voorraad hebben, lijken er niet veel zaken in de categorieën 

• middelzwaar/zwaar op de plank te blijven liggen. Het is wel de vraag wat dat betekent voor de 
uitbreiding van het aantal IFT's. Wellicht nemen die nieuwe teams eigen zaken mee, maar niet 

• duidelijk is of dat een ander perspectief geeft op het landelijke aanbod van horizontale fraudezaken. 

• 

• 10.6.4 Zaaksregistratie 

•
Het is op basis van de registraties die de teams bijhouden zeer moeilijk zo niet onmogelijk om een 
betrouwbaar beeld te genereren van wat er op de teams aan zaken is afgekomen. Een compilatie van 

• 
wat we hebben aangetroffen. De registratie van meldingen en zaken door de IFT's en het LLHF 
gebeurt in verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. Een zaak die in de registratie van het 

• 
LLHF voorkomt is moeilijk te matchen met dezelfde zaak in een IFT-registratie omdat met 
verschillende zaaksnummers en intake-data wordt gewerkt. De gehanteerde definities voor de indeling 

• van zaken naar fraudesoorten, en de categorieën VVC, middelzwaar en zwaar lopen uiteen zodat 
onderlinge vergelijking niet mogelijk is. Niet alle zaken komen in de registratie van het LLHF voor en 

• de vervolginformatie met betrekking tot zaken (de onderzoeksfase waarin deze zich bevinden en het 
onderzoeksresultaat) ontbreekt veelal. Niet alle aangiften worden doorgemeld aan het LLHF. Het 

• onderscheid tussen zaak of dossiers, en het aantal aangiften waaruit dat bestaat wordt niet door alle 
teams gemaakt. Zaken die zijn gevoegd kunnen soms moeilijk teruggevónden worden. Beslissingen 

• over wat er met een melding is gebeurd worden niet altijd geregistreerd. Met de datumregistratie van 

• 
meldingen wordt heel verschillend omgegaan: een zaak die in december op datum is geregistreerd bij 
het LLHF wordt in januari onder een andere datum geregistreerd bij een IFT. 

• 

• 10.6.5 De weging en toewijzing van zaken 

• 
Als de wegingscriteria voor toewijzing van zaken aan FT's of LRT strikt worden toegepast, resteren 
er volgens vrijwel alle respondenten weinig middelzware en zware zaken. De meeste zaken komen in 

• 
deze categorieën terecht door het soepel hanteren van de wegingscriteria, zo wordt gesteld. Daarover 
zijn in ieder geval voor de beoordeling op LRT-waardigheid aangepaste afspraken gemaakt. De IFT's 

• 
zijn nadrukkelijk in het leven geroepen voor de behandeling van middelzware en zware fraudezaken. 
In tegenstelling tot de verwachting van velen, maar in overeenstemming met de inschatting door het 

4110 	LLHF, blijken deze zaken zich niet kant en klaar aan te dienen, maar ontstaan ze wel als resultaat van 
het met elkaar combineren van veel kleinere zaken. 

• De waarde van het onderscheid in (middel)zwaar lijkt beperkt. Discussie over een betere definitie van 
deze categorieën wordt ook ingegeven door het feit dat er weinig aangiften door de weging 

• heenkomen. Ergens zal er een grens komen aan het soepel hanteren van de wegingscriteria en komt 
het bestaansrecht van de IFT's ter discussie te staan. Maar op z'n minst twee argumenten die ten 

411 	grondslag liggen aan de komst van de IFT-structuur zullen waarschijnlijk van kracht blijven: het feit de 
regio's geen prioriteit geven aan de horizontale-fraudebestrijding, en de behoefte bij de markt aan één 

• aanspreekpunt. 

• 
De positie van het VPO, dat een centrale rol zou moeten spelen in de zaakstoewijzing, dient te 
worden versterkt als er waarde wordt gehecht aan een landelijke opzet van de IFT-structuur. Meer 

• 
sturing en het maken van keuzes zou mogen worden verwacht. Het OM zou dat bij uitstek moeten 
kunnen regelen, omdat de direct verantwoordelijken allemaal leden zijn van dat OM. 
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10.7 Aanbevelingen 
Aanbeveling 10.1  
Het lijkt niet opportuun om de nieuwe grootstedelijke IFT's opdracht te geven tot het uitvoeren van een 
nul-meting als er geen garanties zijn voor een betrouwbare en volledige uitkomst in combinatie met 
een duidelijke follow up. 

Aanbeveling 10.2  
De implementatiestuurgroep wordt voorgesteld om de constateringen rond het achterblijven van 
meldingen door de marktpartijen ten opzichte van de prognose, te beoordelen in het perspectief van 
de oorspronkelijke besluitvorming over de IFT's. Het afwegen van de aard, omvang en spreiding van 
de horizontale fraude in relatie tot andere argumenten om voor de IFT-structuur te kiezen, zou 
daarvan deel uit kunnen maken. Stel eventueel de structuurkeuze bij als een te groot verschil zou 
worden vastgesteld met de oorspronkelijke uitgangspunten, en de voortschrijdend opgedane 
inzichten. 

Aanbeveling 10.3  
Beoordeel de uitbreiding van het aantal IFT's van vier naar zeven in het licht van het feitelijke aanbod 
aan middelzware en zware horizontale fraudezaken. Betrek hierbij een eventuele verbreding van de 
taakstelling van de IFT's naar verticale-fraudebestrijding. 

Aanbeveling 10.4  
Verbeter de zaaksregistraties van de teams en kies voor een uniform registratiemodel. 

Aanbeveling 10.5  
Vraag de marktpartijen hun registraties inhoudelijk af te stemmen op die van de IFT's en het LLHF en 
om ook kleine zaken te melden zodat het LLHF kan trachten deze te combineren tot grotere zaken. 

Aanbeveling 10.6  
Beoordeel de consequenties van toepassing van de huidige wegingscriteria en de versoepeling 
daarvan om zodoende meer zaken door te leiden naar de IFT's, in het licht van de oorspronkelijke 
opdracht aan de teams om alleen (middel-)zware zaken te behandelen. 

Aanbeveling 10.7  
Afhankelijk van de uitkomst van de aanbevelingen hiervoor: versterk de positie van het VPO waar het 
gaat om sturing en het maken van keuzes. Maak daarover sluitende afspraken met de leden van het 
OM die leiding geven aan de IFT's en de OM-pendant daarvan. Koppel het VPO als 'weegploeg' aan 
de CCfraude. 
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• 
• 
• 
• 
• Hoofdstuk 11 Constateringen m.b.t. de 
• probleemstelling 
• 

Na een uitvoerige verkenning van de IFT-structuur, zijn ontstaansgeschiedenis, en de 
• implementatie als onderdeel van het project financieel rechercheren, komen we in dit 

• 
hoofdstuk terug op de onderzoeksvragen en probleemstelling waarmee dit rapport is geopend. 
We maken de balans op aan de hand van de geclusterde onderzoeksvragen. Dat leidt niet tot 

•
één alles overstijgende conclusie aan de hand van een eenduidige maatstaf. Kenmerkend voor 
de IFT-structuur zijn juist de verschillende belangen, die leiden tot evenzeer verschillende 

• 
manieren van oordelen over het tot dusver bereikte resultaat en de verwachting van de 
toekomst. • 

• 11.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

110 
In paragraaf 1.2 is toegelicht waarom de focus van het onderzoek van beleidsevaluatie is verbreed 

• naar beleidsontwikkeling. Dat had alles te maken met het feit dat de IFT's/het LLHF nog maar kort 
operationeel zijn en nog steeds volop veranderingen ondergaan. Veel van de geconstateerde 

• tekortkomingen zijn daarop terug te voeren en kunnen alsnog worden ondervangen. 

• De oorspronkelijke probleemstelling is in paragraaf 1.4 uitgewerkt in 18 vragen. Vanuit het vermoeden 
dat met behulp van de antwoorden op deze vragen de probleemstelling zou zijn opgelost. In deze 

• slotbeschouwing geven we die antwoorden enigszins geaggregeerd weer op het niveau van de drie 
clusters waaronder de 18 vragen oorspronkelijk zijn gegroepeerd. Die clusters zijn: 

• 
De teamstructuur 

• Waaronder onder andere wordt verstaan de ontwikkeling en opzet van de hoofdstructuur bestaande 

• 
uit IFT's/het LLHF; de wijze van organisatorische en personele vormgeving van de afzonderlijke 
IFT's/het LLHF; hun taakstelling en interne taakverdeling, en de informatiehuishouding en _ 

• 
uitwisseling. 

4111 	De relevante omgeving 
In de betekenis van de samenwerking met andere opsporingsinstanties en met de marktpartijen; de 

• 
aangiftebereidheid vanuit de marktsector; de waardering vanuit die sector voor de afhandeling van 
fraude-meldingen, en de beleidsinhoudelijke- en beheersmatige sturing van de IFT's/het LLHF. 

• 
De resultaten 

• Onderverdeeld naar het zaaksaanbod dat de teams bereikt; de wijze waarop die zaken worden 
aangepakt, en wat de uiteindelijke opbrengst is van die aanpak. 

• 

• 11.1.1 	De teamstructuur 

• Het ontwikkelingstraject 
Als gevolg van de jarenlange aandacht voor intensivering van de bestrijding van de ISMO-fraude kon 

• de roep vanuit de marktpartijen om ook aandacht te besteden aan de bestrijding van de horizontale 

• 
fraude niet worden genegeerd. 

• 
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Kijkend naar het projectresultaat bestaande uit IFT's en het LLHF, dan is een prestatie van formaat 
geleverd door een teamconcept te bedenken, er randvoorwaarden bij te creëren en het ook nog te 
implementeren. Een onorthodoxe aanpak met verankering op het hoogste niveau binnen het OM, een 
paar enthousiaste drijvende krachten, en de ruggensteun van een aantal marktpartijen, waren 
daarvoor in belangrijke mate verantwoordelijk. Met als resultaat vier IFT's die direct zaken zijn gaan 
draaien, een uitgebreid LRT, en een landelijk loket. 

1. De IET-structuur heeft er mede kunnen komen als gevolg van het gebrek aan belangstelling voor 
het thema horizontale-fraudebestrijding in de regio's en arrondissementen. Niemand voelde zich 
beconcurreerd of iets afgenomen. 

2. Een tweede belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de komst van de IET-structuur was dat 
het de regio's en arrondissementen geen geld kostte. 

Het ontwikkelingstraject had en heeft de karakteristieken van pragmatisch werken volgens het concept 
van 'trial and error'. Dat heeft met name bij het snel van de grond trekken van het project grote 
voordelen gehad. Gaandeweg het traject heeft deze incrementele methode aan effectiviteit ingeboet. 
Aan de toegenomen noodzaak van sturing en systematische planning en evaluatie is vervolgens nog 
onvoldoende tegemoet gekomen. 

Er is te weinig ingegrepen en regie gevoerd op een aantal vraagstukken waarvan het op zich 
overigens verklaarbaar is dat ze zijn opgetreden in een groot project als de ontwikkeling en 
implementatie van de IFT-structuur. Die vraagstukken zijn teveel op zichzelf komen te staan met 
stagnatie van het ontwikkelingsproces als gevolg. Het betreft: 

• de ontwikkeling van opleidingen; 

• de ontwikkeling van de handhavingsarrangementen; 

• de onduidelijkheid over de positie van het LLHF. 

De betrokkenheid van korpsbeheerders bij de ontwikkeling van de IET-structuur is onvoldoende 
gewaarborgd vanuit het project financieel rechercheren. 

Door de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de inhoud van de 
verplichte kwartaatrapportages van de IFT's, te weinig benut voor terugkoppeling en sturing. 

De hoofdstructuur 
De keuze voor aantal en spreiding van de IFT's is niet fundamenteel onderbouwd en vooral bepaald 
door bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen arrondissementsparketten en tussen politieregio's. 
Uitbreiding naar zeven IFT's in de nabije toekomst is niet ingegeven door bijvoorbeeld het 
zaaksaanbod, maar door de wens om bestrijding van de horizontale fraude zo breed mogelijk weg te 
zetten en een landelijke dekking te geven. En omdat men blij was dat de grote steden wilden 
aansluiten waar per saldo de meeste aangiften van (middel-)zware fraude vandaan komen. Het 
onderzoek heeft geen informatie opgeleverd op basis waarvan uitspraken kunnen worden gedaan 
over het gewenste aantal IFT's en de spreiding daarvan over het land. Het inzicht in de voor het 
opsporen en afdoen van fraudezaken benodigde capaciteit, is uitgaande van het aantal in 
behandeling zijnde zaken nog veel te beperkt. Wat de spreiding betreft is al geconstateerd dat de 
meeste (middel-)zware zaken spelen in de Randstad. Dat zou reden kunnen zijn om daar de 
capaciteit voor fraude-bestrijding te concentreren. In de opzet van de IFT's is daarop ingespeeld door 
alle teams even groot te maken, maar die omvang niet te koppelen aan bijvoorbeeld het zaaksaanbod 
afkomstig uit de in het IFT participerende regio's. De IET-capaciteit is per definitie landelijk inzetbaar. 

De gedecentraliseerde bovenregionale organisatievorm was de meest haalbare variant voor de IET- 
structuur. Met name de politieregio's en arrondissementsparketten waren (en zijn) verklaard 
tegenstander van centraal georganiseerde bestrijding van onder andere de horizontale fraude. 
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• • 
411 	Voorstanders van centralisatie zijn de BOD'en, de marktpartijen, het Parket-Generaal en het Landelijk „.) 

Parket. Technisch gezien is centralisatie goed mogelijk. Het regio-overstijgende karakter van fraude z, 
• reduceert het belang van binding tussen regio's en IFT's en is ook een van de redenen dat bestrijding 

• 
van de horizontale fraude regionaal weinig prioriteit geniet.  

• • 

	

	
In de praktijk blijkt de complexiteit van de horizontale fraudezaken minder groot te zijn dan was 
verwacht evenals het volume aan (middel-) zware zaken. Als argumenten voor het bovenregionaal 

• 
organiseren van de horizontale-fraudebestrijding blijken complexiteit en volume achteraf bezien 
minder valide. Feitelijk resteren de volgende argumenten om de bestrijding van horizontale fraude niet 	---' 

• 
over te laten aan de regio's/arrondissementen: 	 ...:. 

• bestrijding van horizontale fraude krijgt in de politie- en OM-praktijk geen prioriteit; 

• • de marktpartijen willen een centraal aanspreekpunt; 
• het betreft regio-overstijgende zaken; 

' 
• • marktpartijen en OM willen uniformiteit in prioritering en aanpak. 	

:c 

010 	De stuurgroep financieel rechercheren signaleerde in haar interimadvies van 5 mei 1997 o.a. dat er 
onvoldoende capaciteit beschikbaar was voor de bestrijding van horizontale fraude. Feitelijk kan 

• worden vastgesteld dat er sinds 1 januari 1998 capaciteit beschikbaar is gekomen uitsluitend bestemd 

III 	voor de bestrijding van horizontale fraude. Met per 1 juli 1999 een gemiddelde opsporings- en 
vervolgingscapaciteit van 22 fte's per IFT zijn totaal 88 fte's binnen die IFT's beschikbaar naast nog 

ill 	eens 30 fte's bij het LRT en 12 fte's bij het LLHF . Met de voorziene uitbreiding naar in totaal zeven 
IFT's zullen er begin jaar 2000 ongeveer 196 fte's beschikbaar zijn voor de horizontale- 
fraudebestrijding. De fte's die binnen de bijzondere opsporingsdiensten en de markpartijen zelf actief 
zijn met de bestrijding van horizontale fraude komen daar nog bovenop. 

• Er is voor de markpartijen een centraal aanspreekpunt ingesteld zij het in een van de oorspronkelijke 
opzet afwijkende vorm. Het aanspreekpunt registreert niet alleen meldingen, maar participeert ook in 

• het beleidsoverleg met de desbetreffende marktpartij. 

410 	Taak en structuur van de IFT's 

• 
De bestaande IFT's kennen allemaal een verschillende structuur. Geen van die structuren volgt het 
oorspronkelijke ontwerp. In vergelijking hiermee zijn de operationele opsporingseenheden doorgaans 

• 
groter en de expertise-centra kleiner. Er wordt dus meer capaciteit aan de opsporing besteed dan 
aanvankelijk de bedoeling was, en minder aan expertisevorming. Teams hebben daarvoor bewust 

Ill 	gekozen en dat is ook plausibel aangezien ze na oorspronkelijk één jaar vooral zouden worden 
beoordeeld op het aantal in behandeling genomen zaken. Bovendien zat 'de pijn' bij de marktpartijen 

• vooral in het feit dat men zaken niet aan de politie kwijt kon. 
Ieder IFT heeft één of meerdere fraude-velden toegewezen gekregen om terzake expertise te 

• ontwikkelen en netwerken te onderhouden met relevante marktpartijen. Recent is als nieuwe taak voor 

• 
het OM-deel van het IFT de beleidsvoorbereiding op het toegewezen fraude-terrein ten behoeve van 
het college van PG's toegevoegd. Feitelijk is met deze extra taak nog geen ervaring opgedaan. 

• 
Onduidelijk is hoe deze nieuwe taak zich verhoudt tot de beleidsvoorbereidende taak van het Landelijk 
Parket. 

• 
De intake-functie, de opsporingstaak en de vervolgingstaak zijn in de teams verschillend 

• georganiseerd. Dat levert in de praktijk vooral onduidelijkheid op over de rol- en 
verantwoordelijkheidssverdeling tussen politie en OM waar het de intake van meldingen betreft, en 

• waar het gaat om de sturing van het IFT. De mate van integratie tussen politie en OM, destijds een 

• 
belangrijk uitgangspunt voor de stuurgroep financieel rechercheren, varieert per team. 

• 
De invulling van de expertise-taak is sterk in ontwikkeling en heeft nog weinig invulling gekregen. Ze is 
nog onvoldoende afgestemd op de vraag naar expertise uit het land, en op de expertise die al 

• 
aanwezig is bij de bijzondere opsporingsdiensten en de marktpartijen. De teams hebben de 

• 
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expertisetaak verschillend ondergebracht en ingericht. De keuzes van de teams variëren tussen 
onderbrenging van de expertisetaak in de opsporingsfunctie van de politie, de vervolgingsfunctie van 

het OM of een combinatie van beiden. De inrichting van de expertisetaak kent twee varianten: als 
afzonderlijk expertisecentrum met specifiek voor deze taak aangetrokken personeel, en als 
toegewezen taakaccent aan medewerkers (tweetallen) uit de opsporingseenheid. In de eerste variant 
bestaan de centra uit één of twee personen wat ze erg kwetsbaar maakt voor uitval en vertrek van 
personeel. 

Een verband tussen structuurkeuze en effectiviteit van opsporing en vervolging heeft het onderzoek 
niet opgeleverd. Dat is ook niet verwonderlijk vanwege überhaupt de complexiteit van dat verband en 
de korte tijd dat de IFT's actief zijn. Wanneer de samenstelling en prioritering van het zaaksaanbod 
gelijk blijven, zullen eventuele productieverschillen tussen de teams waarschijnlijk ook op termijn niet 
gerelateerd kunnen worden aan de structuurkeuze. De structuurvarianten zullen in dat geval allemaal 
tot bevredigende resultaten kunnen leiden. De beperkte complexiteit en omvang van het huidige 
zaaksaanbod laat toe dat onderzoeken door relatief kleine eenheden worden gedraaid, wat zich goed 
verhoudt tot een keuze voor decentraal werken. Worden onderzoeken grootschaliger dan zullen de 
decentrale eenheden tot teams gecombineerd moeten worden wat ten koste gaat van het decentrale 
karakter. Zeker als het langdurige onderzoeken betreft. 
Dat decentrale karakter verhoudt zich ook moeilijk tot centrale, landelijke, prioritering van fraudezaken. 
De meeste zware- en middelzware zaken zijn regio-overstijgend en hebben bovendien vaak 
betrekking op de Randstad. Toewijzing van dit soort onderzoeken aan IFT's die werken met 
decentrale eenheden vermindert de binding met de eigen regio en de mate waarin die regio zich 
herkent in de gedraaide onderzoeken. Terwijl dat juist argumenten zijn die bij een keuze voor een 
decentrale structuur een belangrijke rol spelen. 
De IFT's die voor het leveren van menskracht bij operationele onderzoeken een beroep moeten doen 
op politieregio's hebben met hogere coördinatiekosten te maken. Men moet steeds opnieuw aandacht 
vragen voor fraude-onderzoeken in relatie tot andere • lokale prioriteiten. Onderzoeken waarbij het 
belang voor de regio, behalve bestaande uit kennisvermeerdering van de medewerkers, niet altijd 
aantoonbaar is. 

Taak en structuur van het LLHF 
Het LLHF is niet conform de oorspronkelijke plannen uit de verf gekomen. Het LLHF heeft lange tijd in 
een vacuüm verkeerd voor wat betreft duidelijkheid over de beschikbare middelen en de van haar 
gewenste taak. Die onduidelijkheid lijkt bij het sluiten van het onderzoek nog niet te zijn opgelost. 
Vanaf het begin is het landelijk loket door politie en OM geassocieerd met centrale sturing door het 
VPO. Al vrij snel na de oprichting werd de oorspronkelijke functie als centraal meldpunt overgenomen 
door de IFT's. leder IFT vervult deze functie thans voor het eigen als taakaccent toegewezen fraude-
veld. 
Ondanks het wegvallen van de meldpuntfunctie hebben de overige aan het LLHF opgedragen taken 
aan belang gewonnen. Op basis van het zaaksaanbod is feitelijk gebleken dat op zichzelf staande 
aangiftes van zware-/middelzware fraude zich nauwelijks voordoen. De kwalificatie 
zwaar/middelzwaar is in de meeste gevallen de uitkomst van analyse en veredeling van vele kleine 
aangiftes die gezamenlijk een grote zaak vormen. Door de contacten met de marktpartijen die met 
een grote bulk aan kleinere aangiftes te maken hebben; de toegang tot de informatiesystemen van de 
DCRI; het overzicht over het totaal aan fraude-signalen en de eigen expertise, is het LLHF de meest 
aangewezen instelling voor die analyse en veredelingstaak. 

Informatiehuishouding 
Het hebben van overzicht over het totaal aan fraude-signalen en de wijze waarop .de teams die 
eventueel in behandeling c.q. afgedaan hebben, is een voorwaarde voor een juiste prioritering. Dit 
overzicht is vooralsnog beperkt. De afzonderlijke IFT's en het LLHF kennen ieder hun eigen registratie 
die qua gebruikt systeem en de gekozen gegevensstructuur niet op elkaar aansluiten. De registraties 
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• 
• zijn onvolledig, bevatten dubbele informatie en soms onjuiste gegevens. De classificatie (middel-) 

• zwaar komt per team volgens verschillende redeneringen tot stand waardoor er grote verschillen in 
aantallen zaken per categorie voorkomen tussen de teams. 

• De afzonderlijke registraties van de teams zijn niet op elkaar afgestemd. Zaken die in meerdere 

• 
registraties voorkomen zijn niet zonder meer met elkaar te 'matchen', omdat ieder IFT een eigen 
zaaksnummering hanteert en een eigen ontvangstdatum. 

• 
Het LLHF beschikt over een bestand van de 'kale zaken'. Met het wegvallen van de eigen 

• meldpuntfunctie is het LLHF in het actueel houden van dit bestand afhankelijk van de IFT's. De 
terugkoppeling van IFT's naar LLHF vindt nog onvoldoende en onvolledig plaats. Zowel waar het gaat 

111, 	over het in behandeling nemen van zaken, als over het onderzoeksverloop en —resultaat. De taak om 
• managementinformatie (meta-informatie) te genereren voor de IFT-structuur als totaal is niet duidelijk 

weggezet. 

• De operationele informatie-uitwisseling tussen IFT's en marktpartijen beperkt zich nog teveel tot 

• 
informatieverstrekking door de marktpartijen in het verlengde van hun rol als aangever. Van 
informatie-uitwisseling in het kader van het samen optrekken in een publiek-privaat 

• 
samenwerkingsverband is nog onvoldoende sprake. 

• De verwachtingen omtrent de opbrengst van het geautomatiseerde systeem FRIS lopen zeer uiteen 
en komen slechts in beperkte mate overeen met de functionaliteit die op korte termijn geboden zal 

• kunnen worden. 

• Middelen 
In hoeverre de voor de bestrijding van horizontale fraude beschikbare capaciteit kwantitatief 

• voldoende is om de door de stuurgroep gesignaleerde handhavingsachterstand in te lopen laat zich 

•
niet eenduidig beoordelen. Gaan we af op het aantal zware- en middelzware fraudezaken dat vanuit 
de marktpartijen tot 1 juli 1999 is aangemeld, dan loopt de productie van de IFT's daarmee redelijk 

• 
gelijk op. Maar veel onderzoeken bevinden zich nog in een operationeel stadium terwijl ondertussen 
nieuwe zaken zich zullen blijven aandienen. De onderzoeksperiode is te kort om in te kunnen schatten 

• 
of als gevolg hiervan de achterstand of werkvoorraad zal oplopen. 

• Kwalitatief voldoen de meeste medewerkers die bij de IFT's werkzaam zijn formeel niet aan de 
gestelde eisen. Er was geen voldoende aanbod van volledig gekwalificeerd personeel. Enerzijds 

• omdat ze er überhaupt niet waren; anderzijds omdat de korte pilotperiode voor geïnteresseerden een 
te groot risico inhield voor de toekomst. In de .praktijk leidt het niet tot onoverkomelijke problemen. De 

• complexiteit van zaken is minder groot dan verwacht en met name de bijzondere opsporingsdiensten 

• 
leveren indien nodig kennis op senior-niveau. De kennis bij de IFT's is in de pilot-periode volgens 
respondenten overigens merkbaar gegroeid. De inzet en het enthousiasme van de IET-medewerkers 

• 
werken deels compenserend ten opzichte van het kennis-tekort. 

• 
Niet alle IFT's komen goed uit met de hen ter beschikking gestelde financiën. Dat is geen gevolg van 
een te klein budget, door velen wordt het zelfs riant genoemd, maar van onduidelijkheid over de 

• precieze kosten die met het budget dienden de worden afgedekt. Daardoor zijn IFT's verplichtingen 
aangegaan waarvan werd verwacht die buiten het budget gefinancierd zouden worden. 

• 
De gescheiden financiering van de IFT's in een OM-deel en een politie-deel, en de daaruit 

• voortvloeiende verschillen in geldstromen, werkt niet efficiënt. Ze werkt discussie tussen OM en politie 
over de mate waarin (reguliere) kosten al dan niet kunnen worden gerelateerd aan de IFT-opzet, in de 

• hand. Bovendien brengt de gescheiden financiering het risico mee van een keuze voor ondoelmatige 
organisatievormen. Daarvan is sprake als OM of politie het eigen budget zoveel mogelijk willen 

• relateren aan eigen inzet, terwijl de fraudebestrijding mogelijk beter zou zijn gediend met reallocatie 

411 
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• 

• 

van middelen. Discussie over de wijze van financiering versterkt de interne gerichtheid van de IFT's. 

• 

11.1.2 	De relevante omgeving • 
Samenwerking met de private sector 

• De projectopzet waarin marktpartijen en publieke sector nauw met elkaar hebben samen gewerkt met 
als eerste resultaat een op de bestrijding van horizontale fraude geënte infrastructuur, is op zich 

• uniek. Ze heeft niet alleen een IET-structuur opgeleverd, maar heeft partijen die eerst nog vreemd en 
wantrouwend tegenover elkaar stonden tot elkaar gebracht. Daarmee is een belangrijke doelstelling 
van de stuurgroep financieel rechercheren bereikt. 
De grote marktpartijen hebben hun interne organisatie afgestemd op de IFT-structuur door de fraude- 	• 
meldingen vanuit de eigen branche te stroomlijnen via een intern fraude-loket. 

De samenwerking tussen marktpartijen en IFT's op operationeel niveau blijft achter bij die op het 
niveau van het project financieel rechercheren. Bij de uitvoerende medewerkers van de IFT's leeft in 	• 
het algemeen weinig het besef deel uit te maken van een publiek-privaat samenwerkingsverband. Hun 
werk is in vergelijking met eerder beklede reguliere recherchefuncties min of meer hetzelfde gebleven. 	 OIO 

Op beleidsmatig niveau is het overleg tussen de georganiseerde marktpartijen (Nederlands 	• 

Vereniging van Banken en het Verbond van verzekeraars) en politie en OM goed geregeld. Politie en 
• OM participeren intensief in de overlegstructuren binnen de grote marktpartijen. De kleinere 

marktpartijen (SNB en Buma/Stemra) krijgen veel minder aandacht, en hebben als gesprekspartner 
nog geen structurele plaats gekregen binnen de IFT-structuur. Met de aanbieders uit de telecom-
branche is het overleg groeiende. 

• 

Aangiftebereidheid 
• 

De aangiftebereidheid onder de marktpartijen is aan verschillende invloeden onderhevig. Marktpartijen 
zijn blij met de komst van de IFT-structuur maar willen wel resultaat zien. De waardering van de 	OIO 
marktpartijen voor de afhandeling van fraude-meldingen door de IFT's/het LLHF en het LRT hangt 
sterk samen met de mate waarin eigen zaken door de IFT's in behandeling zijn genomen. De banken 	• 
klagen wat dat betreft het minst. De verzekeraars constateren dat slechts weinig van hun zaken door 
de prioritering van de politie heenkomen en vrezen een terugslag van de aangiftebereidheid. 	 • 
Als gevolg van stroomlijning van zaken door de fraudeloketten in de marktsector, worden zaken die op 
basis van eigen inschatting weinig kans maken om door de IFT's te worden opgepakt, vaak niet 	• 
aangegeven. Die blijven bij de private partijen op de plank liggen waardoor ze ook niet zichtbaar 
worden in de registraties van het LLHF/de IFT's. 	 • 

• 
Binnen het totale onderzoeksveld leeft breed de perceptie dat van interne fraudes binnen de financiële 	• 

instellingen zelf slechts zeer beperkt aangifte wordt gedaan. Het onderzoek heeft geen feiten 
• opgeleverd die deze percepties staven. 

• Er zijn formeel nog geen handhavingsarrangementen tussen marktpartijen en het OM gesloten. Er 
wordt in de praktijk grotendeels al wel volgens de concept-handhavingsarrangementen gewerkt. 

• 
Omdat het praktisch al werkt, wordt aan formele vaststelling van de arrangementen minder waarde 
gehecht door zowel de markt- als publieke partijen. 	 • 

Samenwerking binnen de publieke sector 	 • 
De samenwerking tussen LLHF en een deel van de IFT's is lange tijd stroef verlopen. 
Tussen de IFT's onderling is de operationele samenwerking beperkt. Zaken worden vrijwel altijd 	• 
zelfstandig door een IET of het LRT gedraaid. In een aantal operationele zaken is samengewerkt 
bijvoorbeeld door het uitlenen van personeel, maar dat leidde onbedoeld ook tot ontwrichting van de 	• 
bedrijfsvoering en zaaksbehandeling in het bijstand verlenende team. 
Ondanks dat de leiders van de IFT's elkaar regelmatig ontmoeten in het zogenaamde clusteroverleg 	• 

• 
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vindt gezamenlijke opbouw van de teams/het LLHF, en hun bedrijfsvoering onvoldoende plaats. 

Het belang dat de IFT's hechten aan samenwerking met de politieregio's varieert. Er zijn teams die er 
veel belang aan hechten, en teams die er minder belang aan toe kennen. De door de IFT's gekozen 
organisatievorm is een weerspiegeling van dat belang. Het feitelijke belang dat de regio's en 

arrondissementsparketten hechten aan samenwerking met de IFT's is over het algemeen gering. Met 
de komst van de IFT's zien de regio's en arrondissementen voor zichzelf nauwelijks nog een rol 
weggelegd in de bestrijding van horizontale fraude. 

Aan de samenwerking met de bijzondere opsporingsdiensten hechten de IFT's en het LRT grote 
waarde. leder team heeft daarvoor een eigen vorm gevonden. In de praktijk loopt de samenwerking 
goed. De BOD'en brengen kennis in die de teams ontberen. De BOD'en, die al veel langer actief zijn 
met de bestrijding van horizontale fraude, vinden nu eindelijk gehoor bij politie en OM. 

Als gevolg van de toenemende aandacht voor financieel rechercheren neemt ook de behoefte aan 
expertise toe. Naast de expertisecentra die deel uitmaken van ieder IFT voor wat betreft het 
toegewezen fraude-veld, ontstaan er ook buiten de IFT-structuur kennis- en expertisepunten. Het 
ontstaan van deze kennishouders is niet het resultaat van een gecoördineerd proces. Hun taken en de 
wijze waarop die zich ten opzichte van elkaar verhouden zijn onduidelijk. Onderlinge afstemming vindt 
nauwelijks plaats evenmin als afstemming op de vraag naar expertise en het reeds bestaande 
aanbod. 

Gebaseerd op het zaaksaan bod van de IFT's in relatie tot de toegewezen fraudevelden, en gezien de 
reeds binnen bijvoorbeeld de BOD'en beschikbare expertise, is het niet efficiënt ieder IFT van een 
even zwaar expertisecentrum te voorzien. 

De gezags- en beheersstructuur 
In de gezags- en beheerstructuur zit spanning tussen het regionale niveau en het landelijke niveau. 
Binnen het OM manifesteert zich dat door een verschil in oriëntatie tussen het arrondissementelijk- en 
nationaal niveau. De arrondissementsparketten richten zich primair op regionale wensen, en een 
Landelijk Parket en het Parket-Generaal vooral op nationale wensen. De bestrijding van de 
horizontale fraude wordt vooral beleefd als een nationale wens. Dat wordt verstrekt omdat 
fraudezaken weinig direct zichtbare uitstraling hebben binnen de lokale samenleving. 
De bestuurlijke inbedding van de IFT's is gering. De IET-structuur is iets dat zich afspeelt ver buiten de 
lokale en regionale driehoeken. De IFT's worden niet gezien als een lokaal of regionaal 
handhavingsinstrument. De driehoeken krijgen en vragen vooralsnog weinig beleids- en beheers-
informatie over doel en resultaat van de IFT's. 
De politieregio's/arrondissementsparketten die zijn belast met het beheer over de IFT's krijgen 
daarvoor grote ruimte van hun als convenantpartner optredende collega-regio's/parketten. 
De gezags- en beheerstructuur wordt gecompliceerd door de opdracht aan de Stuurgroep Financieel 
Rechercheren tot implementatie van de IFT-structuur. In feite beschikt de Stuurgroep daartoe niet 
over bevoegdheden, anders dan dat ze zijn afgeleid van de reguliere verantwoordelijkheidsverdeling 
binnen bijvoorbeeld het OM. 

Het feit dat de bestrijding van horizontale fraude vooral lokaal en regionaal niet in het middelpunt van 
de belangstelling bestaat, maakt dat de spanning in de gezags- en beheerstructuur voor een 
belangrijk deel van formele aard is. Manifester blijkt ze in de centrale toewijzing van zaken. 

De diffuse gezags- en beheersstructuur in combinatie met een geringe belangstelling op lokaal niveau 
voor de bestrijding van horizontale fraude leidt uiteindelijk tot een tekort aan sturing op de ontwikkeling 
van de teams; de onderlinge samenhang binnen de IFT-structuur, en het beleid inzake 
fraudebestrijding. 
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11.1.3 	De resultaten 

Zaaksaanbod, zaaksweging en productie 
De registraties van marktpartijen, LLHF, IFT's en LRT vertonen ten opzichte van elkaar verschillen in 
aantallen zaken per fraudecategorie. 

Voor zover uit de cijfers kan worden opgemaakt, blijft het aantal meldingen van horizontale fraude 
door de marktpartijen op een enkele categorie na, achter bij de prognoses. De omvang van de 
financiële schade verband houdende met deze meldingen ligt tientallen procenten lager dan 
aanvankelijk was ingeschat. 
Het achterblijven van het aantal meldingen bij de prognose zegt weinig over de bruto omvang van de 
fraude-problematiek in Nederland. Voor een deel is het geconstateerde verschil een gevolg van de 
selectie die al door de marktpartijen zelf wordt toegepast waardoor zaken waarvan wordt vermoed dat 
ze niet voor opsporing in aanmerking komen, ook niet worden gemeld. Met name geldt dit voor 
creditcard-fraudes en fraudes met consumptief en zakelijk krediet. 
In aanmerking genomen de ervaring dat meerdere kleinere aangiften in combinatie met elkaar alsnog 
een (middel-)zware zaak kan opleveren schuilt in deze voorselectie door de marktpartijen het risico 
dat de eenvoudige zaken het OM en de politie niet meer bereiken. 

Voor een beeld van de horizontale fraude in Nederland zijn de IFT's volledig afhankelijk van de 
marktpartijen. De omvang van een eventuele `dark-number' is volledig onbekend. De grote 
marktpartijen die in de IFT-opzet zijn betrokken, dekken niet volledig de horizontale fraude-velden. 

Slechts een gering deel van de door de marktpartijen aangedragen zaken blijkt IET-waardig. 
De IFT's gaan verschillend om Met de kwalificatie zwaar en middelzwaar. Met name de laatste 
categorie wordt 'vervuild' door zaken die eigenlijk als veelvoorkomende criminaliteit dienen te worden 
aangemerkt. De IFT's houden zich binnen de huidige capaciteit ook substantieel bezig met de 
bestrijding van de veelvoorkomende criminaliteit. Formeel is dat niet in overeenstemming met de 
taakomschrijving van de teams maar het komt wel tegemoet aan de behoefte van de marktpartijen. Zij 
blijven met name zitten met grote aantallen fraudezaken die op basis van de huidige criteria als veel 
voorkomende criminaliteit worden aangemerkt en eigenlijk door de teams niet mogen worden 
opgepakt. Mede op basis van het feit dat er minder zware- en middelzware zaken blijken te zijn dan 
verwacht, vindt er een verschuiving plaats in de aandacht van de IFT's naar lichtere fraudezaken. Bij 
het LRT zien we een soortgelijke ontwikkeling en een soepel hanteren van de weegcriteria voor 
'kernteamwaardigheid'. 

De in het verticale convenant opgenomen prestatienorm waaraan de IFT's jaarlijks dienen te voldoen, 
is multi-interpretabel. Als maatstaf om de productie van de IFT's eenduidig te beoordelen is ze niet 
geschikt. Als de norm zodanig wordt geïnterpreteerd dat ze alle zaken betreft die de teams op een of 
andere wijze in behandeling hebben genomen, dan scoren de afzonderlijke IFT's gelijk aan, of iets 
onder de norm. 

De toewijzing van onderzoeken aan de iFT's vindt in onderling overleg plaats binnen het landelijk 
voorbereidend prioriteiten overleg (VPO). Van toewijzing is feitelijk geen sprake. In de praktijk komt 
het er op neer dat een door een IFT ingebrachte zaak ook door dat IFT wordt gedraaid. Komt men in 
het VPO niet tot een eensgezinde beslissing dan is de CCfraude de beroepsinstantie met een 
beslissende stem. 

De toewijzing van onderzoeken aan het LRT vindt formeel plaats via de CCzwacri. 
In onderzoekskeuzen worden regionale belangen beperkt mee gewogen. Bij de meeste onderzoeken 
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• • 
• is dat belang niet direct aanwijsbaar. Eén van de IFT's heeft ter bewaking van de belangen van het 

• 
eigen verzorgingsgebied een interregionaal Prioriteiten Overleg in het leven geroepen. Een tweede 
IFT overweegt op basis van hetzelfde motief deze keuze te volgen. 

• Strikte toepassing van de wegingscriteria heeft tot gevolg dat weinig zaken door de prioritering 

• 
heenkomen. 

• Er bestaat geen verband tussen de aan de IFT's toegewezen fraude-velden en het type zaken dat 
feitelijk wordt gedraaid. Maar voor het kunnen ontdekken van dat eventuele verband is het aantal door 

• de IFT's in behandeling genomen zaken nog te klein. 

• De IFT's zijn kritisch ten aanzien van het eigen operationele functioneren en hebben het evaluatie- 

411 	
instrument L.E.G.O. intensief en nuttig gebruikt om concreet zicht te krijgen op dat functioneren. 

• 
De marktpartijen vinden dat de politie en OM zich nog teveel fixeren op de traditionele doelstelling van 
opsporing en vervolging: het achterhalen en veroordeeld krijgen van de dader(s). Zij willen meer oog 

• 
voor het civiele belang van hen als marktpartij. 

111) 	Afgeleide resultaten 
De daadkrachtige aanpak door middel van de IET-structuur heeft er voor gezorgd dat binnen het 

1111 	Verbond van Verzekeraars in korte tijd zo'n 80% van de ruim 300 aangesloten maatschappijen zich 
achter de door het Verbond voorgestelde fraude-maatregelen hebben geschaard door het 

• ondertekenen van een fraudeprotocol. 

De inspanning vanuit een IFT heeft er mede voor gezorgd dat de aanbieders van telecomdiensten met 

• 
elkaar rond de tafel zijn gaan zitten voor het maken van afspraken over de samenwerking op het 
terrein van fraude-bestrijding. • 
11.2 De probleemstelling 

411 
• In de vorm van een slotconclusie van het onderzoeksverslag komen we nog een keer terug op de 

dubbele probleemstelling: 
• 

• 
1. Welke positieve en/of negatieve (neven)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur voor de 
bestrijding van fraude ? 

• 2. Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien vanuit de 

• 
invalshoek fraudebestrijding? 

• Ad. 1 Effecten voor de bestrijding van fraude 
Er wordt door politie en OM substantieel meer aan horizontale-fraudebestrijding gedaan dan voor de 

1110 	komst van de IFT's. Een uitspraak die is gebaseerd op een overigens beperkt bruikbare nul-meting 

• 
van het aantal zaken dat in 1996 door de politieregio's zelf werd aangepakt, en op het oordeel van 
respondenten. De resultaten van de door de IFT's uitgevoerde nul-meting waren als gevolg van 

• 
onvolledige registraties in de regio's en arrondissementsparketten maar beperkt bruikbaar, maar 
wezen wel uit dat er in de regio's weinig aan de geselecteerde vormen van horizontale fraude werd 
gedaan. Kijkend naar het per 1 juli 1999 door de teams gegenereerde aantal zaken, dan kan worden 
vastgesteld dat er meer aan de bestrijding van horizontale fraude is gedaan dan voor het moment 

• waarop de IFT's van start gingen. Maar in de IFT-structuur zit ook iets paradoxaals. Waar een 

• 
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achterliggende doelstelling is om de aandacht voor financieel rechercheren breed weg te zetten in de 
regio's, lijkt verbijzondering van die aandacht in de vorming van IFT's daarmee in tegenstelling. 

De bestrijding van de horizontale fraude heeft met de komst van de IFT's een grote impuls gekregen. 
Het vertrouwen tussen marktpartijen en opsporings- en vervolgingsinstanties is enorm toegenomen 
maar gelijktijdig ook zeer kwetsbaar. Het geringe aantal zaken dat uit bepaalde fraude-categorieën 
door de prioritering van OM en politie heen komt, vormt een bedreiging voor de aangiftebereidheid. De 
handhavingsachterstand binnen met name de veelvoorkomende fraudezaken is vrijwel even groot 
gebleven. 

Met de komst van de IFT's hebben de marktpartijen een duidelijk aanspreekpunt gekregen binnen 
politie en OM, is de capaciteit voor bestrijding van de horizontale fraude fors toegenomen, en is ook 
op beleidsniveau onderlinge afstemming op gang gebracht. 

Ad. 2 Potentie van interregionaal clusteren 
De positionering van de IFT's tussen het niveau van de regio's/arrondissementen en het nationale 
niveau is het volgens de betrokken partijen meest haalbare compromis. Vooral binnen het OM zijn 
vele voorstanders te vinden van permanente interregionale samenwerking of nog verdergaande 
landelijke samenwerking . Dat past ook in de ontwikkeling binnen het OM naar grotere parketten die 
als een soort achterwacht fungeren en niet dagelijkse zaken voor hun rekening nemen, en kleinere 
front-offices waar het publiek voor de dagelijkse zaken terecht kan. 

Als argumenten voor het interregionaal clusteren van capaciteit voor de bestrijding van horizontale 
fraude blijken argumenten ontleend aan de complexiteit van zaken en het zaaksaanbod, achteraf 
bezien minder valide. Het risico bestaat dat het bestaansrecht van de IFT's uiteindelijk alleen nog 
berust op het feit dat de regio's geen prioriteit geven aan de bestrijding van horizontale fraude en op 
het feit dat de marktpartijen één aanspreekpunt wensen te hebben. In beginsel zou ook op regionaal 
niveau met exogene gelden de intensivering van de bestrijding van horizontale fraude kunnen worden 
gestimuleerd. Vergelijkbaar met de intensivering van het vreemdelingentoezicht en het milieu-toezicht. 
Alleen is dat geen antwoord op de door de marktpartijen ervaren versnippering en weinig uniforme 
handelswijze tussen de regio's/arrondissementsparketten. 

De gezags- en beheersstructuur is duidelijk niet op deze interregionale samenwerkingsvormen 
toegesneden. Praktisch levert dat niet veel problemen op omdat voor het thema horizontale fraude 
weinig belangstelling bestaat. Maar dat ligt voor ieder thema waarschijnlijk anders. 

Door de politie is een alternatieve vorm van bovenregionale samenwerking ontwikkeld. Tijdelijke 
Bovenregionale Recherche Teams kunnen ad hoc worden geformeerd rond een acuut vraagstuk om 
na aanpak daarvan weer te worden ontbonden. In de definitie van onderwerpen waar deze BRT's op 
kunnen worden ingezet is fraude niet opgenomen zodat vooralsnog de invloed van deze ontwikkeling 
op de bestrijding van horizontale fraude beperkt zal zijn. 

Een spanningsveld signaleren we nog ten aanzien van het aantal IFT's. In aanmerking genomen het 
aantal en vooral type zaken, is de vraag bij hoeveel IFT's de spoeling mogelijk te dun wordt. Straks 
zeven IFT's terwijl met versoepeling van de wegingscriteria met de huidige vier IFT's nog maar 
beperkt tot middelzware en zware zaken wordt gekomen. De teams zitten qua werk vol, maar de 
vraag is of men vol zit met zaken van de juiste zwaarte. De introductie van IFT's in de grote steden 
zou bovendien wel eens concurrentie kunnen oproepen met de andere IFT's. De grote steden hebben 
meer kennis en slagkracht, en de meeste aangiftes van horizontale fraude doen zich voor in hun 
verzorgingsgebied. 

Er is een potentiële kans op wedijveren tussen de IFT's gezien de binding die vanuit het toegewezen 
fraude-veld aan het ontstaan is met de eigen accounts binnen de marksector. Het tevreden willen 
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• • 
houden van de eigen klanten is een logische consequentie van de gekozen constructie. Zeker 
wanneer de ene marktpartij wel voldoende middelzware en zware fraudegevallen aan zal leveren en 

• de andere niet ontstaat er mogelijk frictie. 

• De interregionale expertise-ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Het zaaksaanbod in 
sommige fraude-categorieën is ook dermate gering dat het de vraag is of het inrichten van een 
expertise-centrum terzake wel loont. 

• Ondertussen is het terrein van financieel rechercheren nog volop in beweging en leidt ook regionaal 

• 
tot nieuwe initiatieven. De huidige IET-structuur zal daar mogelijk invloed van ondervinden omdat ze 
een optie is om de fraude-bestrijding te organiseren naast andere opties die evenzeer mogelijk zijn. 

• 
Ook de discussie over de positionering van de BOD'en zou van invloed kunnen zijn op de verdere 
ontwikkeling van de IFT-structuur. • 
Aftiteling 

• Het onderzoeksrapport is kritisch maar veel van de gesignaleerde knelpunten kunnen worden 
verklaard uit de snelle oprichting van de IFT's en de sterke operationele gerichtheid. Voor het grootste 

• deel zullen ze alsnog binnen de IFT-structuur en het verdere ontwikkelingsproces kunnen worden 
opgelost. Mogelijk dat de aanbevelingen daartoe kunnen bijdragen. 

• 
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• 	 ,1 

• Bijlage 2 Documenten en archiefstukken • DCRI 	 .-.„ 
• • Voorstel Landelijk Loket Horizontale Fraude, 6 oktober 1997 	

. 

• Themabulletin Betaalmiddelen, november 1997 

0111 	• Voortgangsnotitie Implementatie Landelijk Loket Horizontale Fraude, 1998 	
.., 

S
. Huidige stand van zaken loket horizontale fraude, 18 februari 1998  e • Implementatieplan loket horizontale fraude (concept-versie), 6 mei 1998 	 ...,. 

410 	• Jaarverslag 1998 LLHF 
• Concept jaarplan 1999 LBF 	

...., 

• 
• Landelijk Fraude Meldpunt, Jaarplan 1999, 7 ,  
• Ontwikkeling landelijk loket horizontale fraude, LCPB, Zoetermeer 23 april 1999  

• 
L::, 

ICR, Raamplan financieel rechercheren, 19 april 1999 

IFT-Noord 
• • Pilot Horizontale Fraude Noordelijk Ressort Data-transportfraude, 1 oktober 1997 

• Voorstel ITP subsidie OM Fraudeteam Noord, 12 februari 1998 
• • 0-meting Horizontale Fraude, Bureau Horizontale Fraude 'Noord', Expertisecentrum 

• Huishoudelijk reglement IFT Noord-Nederland 
• Interregionaal Fraudeteam Noord-Nederland, verslag 1998, januari 1999 

• • Beschrijving coördinatie en informatiepunt zware financiële criminaliteit (C.I.P.) 
• Beschrijving landelijk expertisecentrum voor horizontale fraude in de marktsector 

• telecommunicatie (telecomfraude) bij het IFT Noord-Nederland, 1 maart 1999 
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010 	
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• Evaluatie Brihabri onderzoek,1999 

• 
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mok 
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en douanewetgeving 1996-2000' 
• Nota Integriteit Financiële Sector, 19 december 1997, Kamerstukken 11 1997/1998, 25 830, nr 2 
• Fraudebestrijding 1998-2002, Kabinetsnotitie inzake maatregelen ter intensivering van de 

fraudebestrijding, 1998 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie 
• Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002, december 1998 
• Circulaire EA99/53589 GBJ, 31 maart 1999 

Ministerie van Justitie, 
• Recht in beweging, Beleidsplan 1990-1995 
• Voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1997 (concept), 31 oktober 1997 
• Voortgangsrapportage bestrijding financieel economische criminaliteit 1997-1998, 14 juni 1999 

NIBE, Wegwijzer in bankenland, Amsterdam, 1997 
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• Fraudeloketten: werkplan 1999-2000 
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• 
• Openbaar Ministerie 	

.,. 

• Jaarverslag 1992  
• • Strafrecht met Beleid, Beleidsplan OM 1990-1995 	 --' 

t...u. 

• 
• Project Intensivering Fraudebestrijding (PIF) Advies aanpak Faillissementsfraude, juni 1996 
• Horizontale samenwerking; het beleidsveld economie, juni 1997a 

• 
• Zicht op Fraude, 1997b 	 —. 

• Horizontale samenwerking. Implementatieplan voor het beleidsveld milieu, 11 februari 1998 

Projectbureau Financieel Rechercheren 

• Startnotitie Financieel Rechercheren, 1996 
• Rapport van het deelpróject Faillissementsfraude, 8 april 1997 

• • Eerste voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, 1998(a) 

S
. Tweede voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, april 1998 (b) 
• Derde voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, augustus 1998 (c) 
• Notitie betreffende horizontale en verticale fraude Deventer, Augustus 1998(d) 
• Vierde voortgangsnotitie, Deventer, december 1998(e) 

• 
• 	Planning project financieel rechercheren, Deventer, 1998(f) 
• Communicatieplan 1998 (g) 
• Masterplan Opleidingen Financieel Rechercheren, Deventer, februari 1999 
• Nota: Organisatie, functie en positionering landelijk Loket, 22 september 1998/4 februari 1999 

• • i e  Kwartaalrapportage 1999, Deventer, 1999 

• 
• Implementatieplan project financieel rechercheren, 2e  concept, juli 1999 
• 2e  kwartaalrapportage 1999, augustus 1999 

Raad van Hoofdcommissarissen 
• Nota financieel rechercheren, AdviesCommissie Criminaliteit, 1995(a) 
• Opdrachtverstrekking werkgroep ACC/BFO-platform, 26 september 1995(b) 	 • 

• • Rapport'Financieel Rechercheren', Ad hoc ACC werkgroep, december 1995(c) 
• Memo eindrapportage van het project Financieel Rechercheren, 22 december 1997 

• • Recherchesamenwerking tussen regio's. De aanpak van criminaliteit die de spankracht van één 
regio te boven gaat, maar niet kernteam-waardig is, ABRIO, augustus 1999 

• 

• 
Registratiekamer, Handhavingsteams en persoonsgegevens, april 1999 

• 
Stuurgroep Financieel Rechercheren 
• Startnotitie Financieel Rechercheren, oktober 1996 

• 
• Bestrijding horizontale fraude. Interim-advies, Deventer, 5 mei 1997 
• Vergaderverslagen 1997,1998 en 1999 

0111 
Verbond van verzekeraars 
• Verbondscommissie Preventie & Criminaliteitsbeheersing: Missie/Profielschets, april 1997a 
• Overleg Verzekeringscriminaliteit (OVC): Missie/Profielschets/Adviesplan 1997/1998, 1997b 

• • Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche, Richtlijnen en 

•
aanbevelingen.Den Haag, 25 juni 1998 

• Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing 1999, 7 januari 1999 

• 
• Plan van aanpak Criminaliteitsbeheersing 1999, 22 februari 1999 
• Jaarverslag 1998, Den Haag 1999 

• 
WODC, Leren door middel van het evalueren van grootschalige opsporingsonderzoeken, Ah\  
Evaluatiemodel L.E.G.O. versie 1.0,november 1997 

• 
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• Bijlage 5 (Toelichting) Topic-lijst IFT's/LLHF 
• 

Geachte heer/mevrouw, 

• 
Faber organisatievernieuwing (EO) verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en 

• Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie een evaluatieonderzoek naar de 
effecten van de keuze voor (interregionale) fraudeclusters (IET) en een landelijk loket horizontale 
fraude (LLHF). Ter informatie is als bijlage I een summiere samenvatting opgenomen van het doel en 
de opzet van het onderzoek. 

• 
Als onderdeel van het onderzoek is met u een afspraak voor een interview gemaakt. Om een indruk te 

IP geven van de onderwerpen (topics) die de onderzoekers in dit interview aan de orde willen stellen, is 

fl
als bijlage II van deze brief een zogenaamde topic-lijst opgenomen. Per topic is een korte 
omschrijving gegeven van de relatie met het onderzoek. Voor de diverse interviews wordt dezelfde 

• 
topiclijst gehanteerd zij het dat afhankelijk van de functie van de geïnterviewde de accenten 
verschillend worden gelegd. 

• In de onderzoeksopzet is voor wat betreft de IFT's/LLHF in beginsel voorzien in interviews met de 

41) 	verantwoordelijk officier van justitie, de teamleider, een operationeel leidinggevende, en de beheerder 
van het fraudemeldpunt. Als dat nodig blijkt kunnen daaraan nog andere functionarissen uit het team 

• 
worden toegevoegd. 
De interviews zijn in principe opgesplitst in twee rondes. Een eerste ronde gericht op het zoveel 
mogelijk verzamelen van basisinformatie, die na een aantal weken wordt gevolgd door een tweede 
ronde voor het verdiepen en toetsen van de eerder verzamelde informatie. Het kan dus zijn dat uw 

• medewerking wordt gevraagd aan twee interviews. 

• Om de voor het interview beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten, probeert FO 
feitelijke gegevens zoveel mogelijk af te leiden uit documenten. U helpt ons bijzonder wanneer u de 

• voor uw team relevante documenten wilt verzamelen en aan de onderzoeker meegeeft na afloop van 
het interview. Om u een indicatie te geven van de documenten die wij graag zouden ontvangen, is aan 

• het begin van de topiclijst een aantal voorbeelden genoemd. 
Met deze werkvorm willen wij de interview-tijd zoveel mogelijk reserveren voor ervaringen, meningen 

• en visies die niet direct uit documenten zijn af te leiden. Als procedure-afspraak willen wij voorstellen 

• 
om binnen ieder IFT en het landelijk loket te komen tot één vast aanspreekpunt voor de 
informatieverstrekking richting ons als onderzoekers, waar ook de beoordeling plaatsvindt van wat 

•
eventueel wel en niet 'naar buiten mag'. 

• 
Aan ieder IFT en het LLHF is vanuit FO een vaste onderzoeker gekoppeld. Deze onderzoeker zal 
zowel de opzet van het IFT op zich, als de relaties naar de omgeving onderzoeken. Buiten de 

• 
interviews zal deze vermoedelijk ook regelmatig telefonisch contact met u onderhouden ter 
verheldering van mogelijke vragen. 

Wij willen uw medewerking vragen aan het onderzoek waarover wij u, zij het summier, met deze brief 

• hebben willen informeren. Voor eventuele vragen of suggesties van uw kant is uw vaste onderzoeker 
altijd aanspreekbaar. 

• 
Faber organisatievernieuwing, 

• 

• 

• 

• 

• 
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Topiclijst interviews IFT's/LLHF 

Deze lijst bestaat uit onderwerpen (topics) die wij graag in het met u geplande interview aan bod willen 
laten komen. Afhankelijk van de functie die u bekleedt en de informatie die mogelijk al uit eerdere 
interviews is opgedaan, zullen bepaalde onderwerpen meer accent krijgen en andere minder. 

A. Documenten 
We willen de interviews zo weinig mogelijk belasten met het inventariseren van feitelijkheden die ook 
uit documenten kunnen worden afgeleid. Voorbeelden van dergelijke documenten staan hieronder. 
Wij willen u vragen de van toepassing zijnde documenten (ook die met de status van concept) voor 
ons te verzamelen en ze mee te geven aan de onderzoeker. Wij stellen voor om binnen uw IFT/LLHF 
een vast aanspreekpunt voor ons te creëren van waaruit eventuele vertrouwelijkheid van informatie 
kan worden ingeschat, en ook wordt voorkomen dat dezelfde stukken door verschillende mensen aan 
ons worden aangeleverd. 

Ci Inrichtingsplan 
Functiebeschrijvingen 

Ci Beleidsplan 
▪ Beleidsnotities 
D Beleidsevaluatie 
▪ Informatiseringsplan 

Communicatieplan 
Managementrapportages 

Cl(half)jaarverslagen 
Ci Mandaatregelingen 

B. Topics 

De onderstaande topics zullen in het interview worden benaderd vanuit 4 vragen: 
- wat was het oorspronkelijke uitgangspunt? 
- 	wat is de huidige situatie en wat verklaart eventuele verschillen met het oorspronkelijke 

uitgangspunt? 
- 	hoe effectief en efficiënt beoordeelt u de huidige situatie? 
- welke eventuele ontwikkeling is er gaande en wat zou u wenselijk vinden? 

1. De landelijke organisatorische opzet (hoofdstructuur) 
De keuze voor interregionale clusters en een landelijk loket 
De interregionale clusters ten opzichte van de grootstedelijke clusters 
De interregionale clusters/landelijk loket ten opzichte van het Landelijk Recherche Team 
Belangen 
Onderscheid middelzware/zware fraude 

2. De organisatorische opzet van het eigen team/loket 
De taakstelling 
De organisatievorm 
Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Omvang van het team (feitelijk en formatief) 
De functie-eisen 
De personele samenstelling 
Het kennis-niveau 

IJ Opleidingsplan 
Convenanten (verticaal/horizontaal) 
Handhavingsarrangementen 

Cd Notulen teambesprekingen 
D Notulen besprekingen teamleiding 

Notulen besprekingen private sector 
Cl Verslag zelfevaluatie 
Ci Nieuwsbrieven 
D Begroting 
Di Jaarrekening 
U Nulmeting 
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110 	3. De aandachtspunten van het team (fraude-soorten) 

De expertise-ontwikkeling en beschikbaarstelling van expertise 	 z ,  
• De verhouding aandachtspunt-algemeen 

Het fraudebeleid 

4. Beleid 
Kaderstelling 

111, 	Beleidsbepaling 
Prioriteitenstelling 

• 
Beleidsinhoud 
Beleidsevaluatie 

• 
Planning & control 

• 5. Zaaksaanbod/de productie/het resultaat 
Werklast 

• Werkverdeling 
Zaaksaanbod i.r.t. aandachtspunt 

• Activiteitsproductie 
Resultaatproductie 
Uren-besteding 
Prestatie-afspraken (verticaal convenant; handhavingsarrangementen) 
Preventie 

• 
Repressie 
Strafrechtelijke resultaten (ontneming; vrijheidsstraf; geldstraf; verbeurdverklaring) 

• 6. Relatie naar de private sector 

•
Met wie, welke relatie 
Belangen 

• 
De afspraken 
De monitoring van afspraken 

• 
Handhavingsarrangementen en het zich daaraan houden 
De hoeveelheid aangiftes/meldingen 

• 
De inrichting van de samenwerking 
De kwaliteit van de samenwerking 

• De uitwisseling van informatie 

• 7. Relatie naar de regio's/parketten 
Met wie, welke relatie 

• Belangen 
De inrichting van de samenwerking 

• De afspraken 
De monitoring van afspraken 

• Convenanten en het zich daaraan houden 

• 
De aanlevering van zaken 
Het beschikbaar stellen van personeel en de voorwaarden daartoe 
De kwaliteit van de samenwerking 
De ter beschikking stelling van expertise 

• 
De uitwisseling van informatie 

• 
8. Relatie naar IFT's/LLHF 
Met wie, welke relatie 

• 
Belangen 
De taakafbakening 

• De inrichting van de samenwerking 

1110 
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De afspraken 
De monitoring van afspraken 
Convenanten en het zich daaraan houden 
De aanlevering van zaken 
De kwaliteit van de samenwerking 
De ter beschikking stelling van expertise 
De uitwisseling van informatie 

9. Relatie naar de Bijzondere OpsporingsDiensten 
Met wie, welke relatie 
Belangen 
De taakafbakening 
De inrichting van de samenwerking 
De afspraken 
De monitoring van afspraken 
Convenanten en het zich daaraan houden 
De aanlevering van zaken 
De kwaliteit van de samenwerking 
De ter beschikking stelling van expertise 
De uitwisseling van informatie 

10. Relatie naar Project Financieel Rechercheren 
Met wie, welke relatie 
Belangen 
De taakafbakening 
De inrichting van de samenwerking 
De afspraken 
De monitoring van afspraken 
De kwaliteit van de samenwerking 
De ter beschikking stelling van expertise 
De uitwisseling van informatie 
De coördinatiestructuur (CCfraude; clusteroverleg; Voorbereidend Prioriteiten Overleg) 

11. Gezag 
De gezagsstructuur 
De sturing door het OM 
De wijze van verantwoording naar 
De visie 
Belangen 
De wetgeving 

12. Beheer 
De beheersstructuur 
De sturing door de korpsbeheerder 
De wijze van verantwoording 
De visie 
Belangen 

13. Kennismanagement 
Opleidingsniveau in het team/de korpsen 
Productontwikkeling 
Kennis-documentatie 
Kennis-distributie 
Opleidingsontwikkeling 

Inpoldering van het fraudelandschap 	 - 199 - 

• • 
• • • • • • 
• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 



• • 
• Opleidingsplaatsen 

Het expertteam 
• 

110 	
14. Informatievoorziening 
Registratie- en informatiesystemen 

• 
Het criminaliteitsbeeld 

15. Middelen 
Toedelingscriteria 

• 
Huisvesting 
Uitrusting/apparatuur 

• 
Financiën 
Faciliteiten 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • • . 
41, 
119 

• 
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Met betrekking tot de door het IFT in behandeling genomen zaken: 
Fraude-soort 	 Categorie 	 Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	 Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag (opgeteld) 

WC 	MZ 	Z 	Onbekend 	Totaal 
horizontaal 	 ' 

Acquisitiefraude 	 6 	18 	 9 	33 	 1 X mod. 1 	2 X mod. 5 	 95.887,05 
1 X mod. 4 	1 X mod. 6 

Auteursrechtfraude 	 i  
Bancaire fraude 	 45 	32 	2 	23 	102 	 44 	1 X fase 2 	3 X mod. 1 	. 25 X mod. 6 	 2.233.819,52 /DM. 37.540 / 

3 X fase 3 	1 X mod. 3 	4 X mod. 7 	 $ 148.778 1£ 500 
1 X fase 6 (J) 	2 X mod. 4 	1 X mod. 8 

- Beleggingsfraude 	 1 	 1 	 3.500 
Chequefraude 	 1 	 1 	 1 X mod. 1 
Creditcardfraude 	 1 	3 	 2 	 6 	 1 X mod. 1 	2 X mod. 2 	— 	 61.774,80 

Faillissementsfraude 	5 	12 	3 	 7 	27 	 2 X fase 3 	7 X mod. 1 	I 1 X mod. 6 	 4.105.483,45 
1 X fase 4 	1 X mod. 2 	1 X mod. 7 

2 X mod. 4 	3 X mod. 8 
1 X mod. 5 

Flessentrekkerij 	 1 	3 	 2 	 6 	 1 X mod. 1 	1 X mod. 5 	 1.797.495,96 

Hypotheekfraude 	 1 	1 	 1 	 3 	 1 X fase 2 	2 X mod. 7 	 567.500 ' 
2  X fase 3  

Merkenfraude 	 3 	2 	 1 	 6 	 1 X mod. 1 	1 X mod. 7 	 700.000 

Telecomfraude 	 20 	16 	2 	14 	52 	 1 X fase 1 	3 X mod. 1 	3 X mod. 7 	 $ 10.000.000 
2 X fase 2 	1 X mod. 4 	1 X mod. 8 	 FL. 1.826.567,52 
2 X fase 3 	2 X mod. 6  

Verzekeringsfraude 	 1 	 2 	 3 	 1 X fase 1 	1 X mod. 7 	 604.000 
Overige hor. fraude 	27 	27 	4 	49 	107 	 2 X fase 2 	6 X mod. 1 	1 X mod. 6 	 70.306.229,06 

2 X fase 3 	1 X mod. 3 	4 X mod. 7 	 $ 4.800 
2 X fase 4 	1 X mod. 4 	2 X mod. 8 

2 X mod. 5 
verticaal 
Fiscale fraude 	 3 	2 	2 	 6 	13 	 _ 1 X mod. 5 	 39.802.212,16 

1 X mod. 6 
2 X mod.  8  

Uitkeringsfraude 	 2 	 2 	 1 

Tabel 32: Productiecijfers IFT-Noord ( meldingen en aangiften) per peildatum 1 juli 1999 
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Met betrekking tot de door het IFT in behandeling genomen zaken: 
Fraude-soort 	 Categorie 	 Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	 Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag (opgeteld) 

VVC 	MZ 	z 	Onbekend 	Totaal 
EU-fraude 
Overige 	verticale 	 1 	 1 
fraude  
totaal 	 111 	117 	14 	121 	363 	 2 X fase 1 	 24 X mod. 1 	 122.104.469,52 

6 X fase 2 	 3 X mod. 2 	 $ 10.153.578 
11 X fase 3 	 2 X mod. 3 	 DM. 37.540 
3 X fase 4 	 7 X mod. 4 	 £ 500 
1 X fase 6 (J) 	 7 X mod. 5 

30 X mod. 6 
16 X mod. 7 
9 X mod. 8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 • • 

Legenda: 

Onderzoeksfase: 
Fase 1 = verkennend onderzoek 
Fase 2 = voorbereidend onderzoek 
Fase 3 = operationeel onderzoek 
Fase 4 = vervolging door OM 
Fase 5 = beslissing op vervolging (D = dagvaarden; T = transactie; S = Sepot) 
Fase 6 = resultaat (uitspraak berechting: J = ja; N = nee) 

Afdoening: 
1 = niet geaccepteerd door Voorbereidend Prioritieten Overleg 
2 = doorgezonden 
3 = stopgezet 
4 = strafrechtelijke afdoening middels proces-verbaal 
5 = afgedaan met advies 
6 = samenvoeging met andere zaak 
7 = de zaak is nog in behandeling 
8 = de zaak wordt in voorraad gehouden 
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Met betrekking tot de door het IFT in behandeling genomen zaken: 
Fraude-soort 	 Categorie 	 Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag (opgeteld) 

VVC 	MZ 	Z 	Onbekend 	Totaal  
horizontaal 

Acquisitiefraude  
Auteursrechtfraude 

• Bancaire fraude 	 12 	 8 	20 	 435 	4 X fase 2 	2 X mod. 1 4.220.000 
6 X fase 3 	4 X mod. 4 
5 X fase 4 	 7 X mod. 7  

Beleggingfraude  
Chequefraude 	 1 	 1 	2 	 1X fase 4 	 1 X mod. 1 

1 X mod. 4 
C red itca rdfra ude 	 2 	 2 	4 	 1 X fase 2 	1 X mod. 1 

1 X fase 4 	1 X mod. 4 
1 X fase 5 (s) 	1 X mod. 8 

Faillissementsfraude 	 2 	 2 	4 	 2 X fase 2 	1 X mod. 1 
1 X fase 4 	1 X mod. 4 

1 X mod. 7 
Flessentrekkerij  
Hypotheekfraude 	 1 	2 	 1 	4 	 170 	1 X fase 2 	1 X mod. 4 	 7.000.000 

1 X fase 4 	1 X mod. 6 
1 X fase 5 (s)  

Merkenfraude 	 2 	 2 	 1 X fase 4 	1 X mod. 4 
Telecomfraude 
Verzekeringsfraude 	 1 	 1 	 1  X fase 3 	 1 X mod. 7 
Overige hor. Fraude 	 7 	1 	 7 	15 	 2 X fase 2 	3 X mod. 1 

5 X fase 3 	2 X mod. 4 
2 X fase 4 	 5 X mod.  7 

verticaal 
Fiscale fraude  
Uitkeringsfraude 
EU-fraude 
Overige  vert. fraude  
totaal 	 1 	28 	2 	21 	52 	 605 	10 X fase 2 	8 X mod. 1 	 11.220.000,- 

12 X fase 3 	11 X mod. 4 
12 X fase 4 	1 X nnod. 6 
2 X fase 5 (s) 	14 X mod. 7 

1 X mod. 8 	 . 

Tabel 33: Productiecijfers IFT-Noord-West (alleen aangiften) per peildatum 1 juli 1999 
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Met betrekking tot door het IFT in behandeling genomen zaken: 

Fraude-soort 	 Categorie 	 Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag (opgeteld) 

WC 	MZ 	Z 	Onbekend 	Totaal 

horizontaal 

Acquisitiefraude  
Auteursrechtfraude 	2 	 2 	 1 X fase 2 	1 X mod. 1 

1 X mod. 6 

Bancaire fraude 	 1 	 1 	2 	 1 X fase 1 	1 X mod. 7 
1X fase 3  

Beleggingsfraude 	 1 	1 - 
Chequefraude 
Creditcardfraude 	 1 	 1 	2 	 4 X fase 4 	 1 X mod. 4 	1 	 200.000 

Faillissementsfraude 	 8 	 30 	38 	 1 X fase 1 	1 X mod. 3 	15 	 213.000 
1 X fase 2 	3 X mod. 4 
1 X fase 3 	3 X mod. 7 
2 X fase 4  

Flessentrekkerij 	 1 	1  

Hypotheekfraude 	 1 	 1 	 1 X fase 2 	1 X mod. 7 	2 

Merkenfraude 
Telecomfraude 	 1 	 1 	 1 X fase 2 	1 X mod. 7 
Verzekeringsfraude 	 3 	 3 	6 	 1 X fase 2 	1 X mod. 4 	1 

1 X fase 3 	2 X mod. 7 
1 X fase 4  

Overige hor. Fraude 	 3 	1 	16 	20 	 1 X fase 2 	4 X mod. 7 	4 	 700.000 
1 X fase 3 	1 X mod. 8 
1 X fase 4  

verticaal 
Fiscale fraude 	 2 	 48 	50 	 1 X mod. 2 	 2.993.043 

1 X mod. 6  

Uitkeringsfraude 	 3 	3 	 110.000  

EU-fraude 	• 	 2 	2 	 1074.607  

Overige  vert. fraude 	 1 	1  
totaal 	 2 	20 	1 	107 	130 	 2 X fase 1 	1 X mod. 1 	23 	 5.290.650 

6 X fase 2 	1 X mod. 2 
4 X fase 3 	1 X mod. 3 
8 X fase 4 	5 X mod. 4 

2 X mod. 6 
11 X mod. 7 
1 X mod. 8 

• • 4) • • 10 • • • • • • • glk fb • • II • • 11 • • • • • • • • • • • • e' 

Tabel 34: Productiecijfers IFT-Oost (meldingen en aangiften) per peildatum 1 juli 1999 
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Met betrekking tot de door het IFT in behandeling genomen zaken: 
Fraude-soort 	 Categorie 	Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag. (opgeteld) 

	

WC 	MZ 	Z 	Onbekend 	Totaal 
horizontaal 

Acquisitiefraude 
Auteursrechtfraude 
Bancaire fraude 	 3 	 11 	14 	 2 X fase 1 	1X mod. 1 1 	 973.148,57 

1 X fase 3 	2 X mod. 7 	i  
Beleggingsfraude 	 2 	2  
Chequefraude 	 1 	 1 	 — 

Creditcardfraude 	1 	3 	 6 	10 	 2 X fase 3 	2 X mod. 7 	 186.618,85 
2 X mod. 8 

Faillissementsfraude 	1 	6 	1 	21 	29 	 2 X fase 1 	1 X mod. 6 --- 	 1.010.155 
2 X fase 2 	5 X mod. 7 
2 X  fase 3 	1 X mod. 8  

Flessentrekkerij  
Hypotheekfraude 	 1 	 1 	2 	 1 X fase 3 	1 X mod. 7 	 100.000  
Merkenfraude 	 2 	2 
Telecomfraude 
Verzekeringsfraude 	 2 	1 	 3 	6 	 1 X fase 1 	1 X mod. 1 	 187.100 

, 	 1 X mod. 7 
Overige hor. fraude 	 28 	3 	75 	106 	 1 X fase 1 	2X mod. 1 	1X mod. 5 	 FL. 108.364.371,63 

1 X fase 2 	1 X mod. 3 	2 X mod. 6 	 DM. 134.000 
3 X fase 3 	2 X mod. 4 	7 X mod. 7 	 $. 7.000 

1 X mod. 8 	 BFR. 466.639  
verticaal 
Fiscale fraude 
Uitkeringsfraude  
EU-fraude 
Overige vert. fraude 
totaal 	 2 	44 	5 	121 	172 	 6 X fase 1 	 4 X mod. 1 	 DM. 134.000 

3 X fase 2 	 1 X mod. 3 	 $. 7.000 
9 X fase 3 	 2 X mod. 4 	 BFR. 466.639 

1 X mod. 5 	 FL. 110.821.394,05 
3 X mod. 6 
18 X mod. 7 
4 x mod. 8 

Tabel 35: Productiecijfers IFT-Zuid ( meldingen en aangiften) per peildatum 1 juli 1999 
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Met betrekking tot door het LRT in  behandeling genomen zaken: 

Fraude-soort 	 Categorie 	 Aantal aangiften 	Onderzoeksfase 	Afdoening 	Aantal verdachten 	Nadeelbedrag (opgeteld) 

VVC 	MZ 	Z 	Onbekend 	Totaal 

horizontaal 
Acquisitiefraude 

Auteursrechtfraude 

Bancaire fraude 	 1 	 1 	 1 X mod. 4 

Beleggingsfraude 	 1 	 1 	 1 X fase 1 	' 1 X mod. 7  

Chequefraude 	 3 	 3 	 2 X fase 2 	3 X mod. 7 

Creditcardfraude 	 1 	 1 	2 	 1 X fase 3 	2 X mod. 7 

Faillissementsfraude 
Flessentrekkerij 
Hypotheekfraude 	 1 	 1 	2 	 2 X fase 3 	2 X mod. 7  

Merkenfraude 	 1 	 1 	 1 X fase 3 	1 X mod. 7  

Telecomfraude 	 2 	 1 	3 	 1 X fase 1 	2 X mod. 7 

Verzekeringsfraude 	 4 	1 	 1 	6 	 1 X fase 2 	1 X mod. 4 

(incl. brandstichting) 	 2 X fase 3 	2 X mod. 7 	 • 
1 X mod. 8  

Overige hor. fraude 	 2 	 1 	3 	 3 X fase 3 	3 X mod. 7 

verticaal 
Fiscale fraude 
Uitkeringsfraude 
EU-fraude 	 1 	 1 	 1 X fase 2 	1 X mod. 7  

Overige vert. fraude 

totaal 	 14 	3 	 5 	23 	 2 X fase 1 	2 X mod. 4 
4 X fase 2 	17 X mod. 7 
9 X fase 3 	1 X mod. 8 

,••••••••••••••••••••••••••••••••••0  

Tabel 36: Productiecijfers LRT (aangiften) per peildatum 1 juli 1999 
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